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Marknadsföringsbidrag för Lagan Innebandyklubb
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sponsra Lagan Innebandyklubb med 55 000
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt policy för sponsring ska ”beslut om sponsring över 50 000 kronor
beslutas av kommunstyrelsen”. Lagan Innebandyklubb (IBK) har träffat
kommunens sponsringsgrupp bestående av chefsinformatör,
näringslivsutvecklare och turismchef. Lagan Innebandyklubb har avancerat till
spel på allsvensk nivå och med hänsyn till detta önskar de sponsring med 55 000
kronor.
Lagan Innebandyklubb har kommunens bästa innebandylag när det gäller herrar.
Förra säsongen kvalade herrlaget till allsvenskan och vann. Det innebär att laget
skall spela i näst högsta serien, Allsvenskan, under säsongen 2018-2019.
Förutom detta har Lagan IBK B-lag herr, U-lag Herr, Damlag i division 3, tre
pojklag och två flicklag. Dessutom har föreningen ett 60-tal barn i
knatteverksamhet, oldboys, oldgirls, innebandy för funktionsnedsatta och
innebandy för ensamkommande flyktingbarn (integrationsinnebandy). För
föreningen är det viktigt att intresserade ska ges möjlighet att utöva innebandy.
Avtalsförslaget gäller 1 säsong 2018/2019. Föreslaget belopp 55 000 kronor.
Ljungby kommun får denna reklam:









Matchställ Herr: A-lag, B-lag, U-lag, J-lag, damlag, Lagan United
(funktionsnedsatta) och ungdomslag.
Arenareklam, stor
Annons på handklappa och i programblad
Möjlighet att vara matchvärd vid 1 valfri match
Facebook och Instagram, synas ihop i filmklipp och bilder
Huvudsponsor - Cup för funktionshindrade
15 st entrebiljetter att lotta ut till varje hemmamatch
Sargreklam (om sarg införskaffas) synlig från läktaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti, § 103, och
beslutade föreslå kommunstyrelsen att sponsra Lagan Innebandyklubb med
55 000 kronor.
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Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av företagslots, 2018-08-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2018
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Skickas till
Lagan IBK
Näringslivschefen
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