BENGTSFORS
KOMMUN

DELEGATIONSBESLUT
Datum
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Avtal

om sponsring

- Camp

Dalsland

Beslut
Bengtsfors

kornmun

Dalsland.

Avtalet

tecknar

innebär

avtal om sponsring

årlig

sponsring

med föreningen

genom

kontanta

Camp

medel

om maximalt

200 000 kronor.

Beskrivning
Bengtsfors

av ärendet
komrnun

pandemin

har utifrån

gått från ett två-årigt

av summan

är villkorad

Sponsringsavtalet

utifrån

gäller

till och med 2021-12-31

rådande

läge och osäkerhet

avtal till

ett-årigt

huruvida

loppen

med anledning

avtal istället

kan genomföras.

från och med att det har undertecknats
och upphör

av

och en stor del

att gälla utan föregående

av båda parter
uppsägning.

DeIegationshänvisning
Beslutet

har fattats

i reglemente

med stöd av delegationsbestämmelsen

för delegering

av kornmunstyrelsen

enligt

punkten

3.4.6

beslutanderätt

kornmuninformatör.

S

Magnusson

Kornmunikationssamordnare

v:lklklutvecklings-och administrationSnyttldelegationSdelegationsbeslutl2021lkommunikationssamordnarenldelegationsbeslut
camp

sponsringsavtal

dalsland.docx
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Datum

2021-03-09

Kommun(edningskontoret
SoTia Magnusson 053"1-526003

Avtal om sponsring

sofia.magnusson@bengtsfors.se

om sponsring

Avtal

Avtalsparter
Camp Dalsland

kornmun

Bengt.sfors

2

Centi'umvägen

666 30 Bengtsfors
Organisationsnummer:
802415-5627

212000-1470

Bakgrund
årligen

Sedan 2003 arrangeras
månad.

augusti

Dalslands

ägs och drivs

Arrangemanget

den första

Maraton+,

Kanot

av Camp DaIsIand

helgeni

som är en

förening.

ideell

har ko:inpletterat

Föreningen
gravel

Dalsland

X-countiy,

Dalsland

sin verksamhet

Dalsland

X-trail,

arrangemang;

med ytterligare

samt Dalsland

swimrun

race.

Avtalsperiod
Bengtsfors
pandemin
av summan
Detta

rådande

föge och osälcerhet

gått från ett två-årigt

avtal till

ett-årigt

utifrån

huruvida

loppen

har ritifrån

kommun

är viIlkorad

och med 202I-12-3

I och upphör

Föreningens

åtagande

Camp Dalsland

åtar sig genom

*

Föreningen

Bengtsfors
logotyp

med mem som används

v:lklklgemensamStjänsteskrivelserS2014lkommuninformatörenlsponsringsavtal

med

med på hycksaker,

för arrangemangen.

dkm 20'14-2015.docx
Hemsida
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666 21 Bengtsfors

Majbergsvägen1
Bengtsfors

212000-1470

kommun

i samband

kornrnun

ska finnas

E-post

Bengtsfors

till

uppsägning.

att:

avtalet

ska marknadsföra

arrangemangen.
utskiclc

av båda parter

att gäIIa utan föregående

Kommunens

av

och en stor del

kan genomföras.

från och med att det har undertecknats

avtal gäller

med anledning

avtal istället

60 0D

D531-124

52

www.bengtsTors.se
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kommun
Datum

2020-03-09

KommunIedningskontoret
*

Kommunen

ska även beredas

eller liknande

för att kunna

möjlighet

att finnas

på plats i målornråde

informera/marknadsföra

mot

besökarna/tävlingsdeltagarna.
*

Bengtsfors
utskick

*

kornmun

Föreningen

håller

avseende
@

Partier

erbjuds

att lägga med information

i de

och i incheckningspåsarna/kuverten.
kommun

informerad

om nyheter

möjlighet

i komrnunfullmäktige
att finnas

för att marknadsföra

kommuns

i Bengtsfors

på anvisad

plats i målområdet

sig.

åtagande

Årligsponsringgenomkontantamedel.Föravta1stidenärdekontanta
medlen

*

Bengtsfors

som är representerade

(kostnadsfritt)

*

deltagarna

evenemangen.

kornmun

Bengtsfors

ges möjlighet

som görs till

maximalt

Komtnunen

200 000 kronor

(se övriga

åtar sig att stå för påsar/kuvert

villkor).
som används

för

incheckning.
*

Bengtsfors

kornmun

kornmunens
*

Föreningen

erbjuds

Bengtsfors
*

Övriga

med foton

firån loppen

varit

om någon

av

på plats och fotat.

plats på evenemangstavla

vid infarten

till

tätort.

Föreningen

far tillgång

åtaganden

i form

sekretariatsvagn
får avtalas

bidrar

informationspersonal

till bredbandsanslutning

av exempelvis

och markupplåtelser

separat med berörd

på nuvarande

elförsörjning,

laminering,

med mera ingår

enhet inom

adress.

inte i detta avtal, utan

Bengtsfors

kommun.

Exponering
Båda parter

ska sträva

efter att exponera

reklamskylt

eller beachflags

samarbetet.

med komrnunens

Under

logotyp

evenemangen

ska

firu'ias på plats i

målområdet.
På evenemangens
logotype

hemsida

ska Bengtsfors

kommun

finnas

med i form

av

och länk till www.bengtsfors.se.

till sponsringssamarbetet

Hänvisning

i sponsorns

marknadsföring
Bengtsfors

kommun

ska hänvisa

till

arrangemangen

nyheter

som avser evenemang/besöksnäring

Övriga

villkor

Då osäkerheten
med anledning
*

*

vilka

evenemang

av den pågående

De åtaganden

förutom

ändringar

och tillägg.

avtalet

som kommer
finns

villkor

som angetts i avtalet
innebär

att kunna
enligt

start.

Imaj2021tasfortsattdialogomettlängresamarbetemellan
kommun

och Camp

och

Dalsland.

genomföras
följande:

är de som gäller.

en ny förhandling,

CampDa1slandfakturerarsponsringsmedelom110000kronorvid

Bengtsfors

annonser

och liknande.

pandemin

och villkor

Åtaganden

avtalets
*

kring

i olika

se punkten

om

Bengtsfors

kommun
Datum

2020-03-09

KommunIedningskontoret

laing humvida
2021 görs också en avstämning
utifrån rådande pandemi. Då beslutas hur/om
loppen kan genomföras
resterade summa om 90 000 la'onor ska betalas ut senast i juni 2021.
maj månad

Under

*

Ändringar
Ändringar

tillägg

och

ocli tillägg
undertecknas

gällande

till

och ska för att vara

detta avtal ska göras skriftligen

av båda parter.

Tvist
Parterna

är överens

Iösas i samförstånd
Tvist

angående

om att frågor

parterna.

mellan

tilIämpningen

av detta avtal och däimed
ska prövas och slutligt avgöras av svensk

eIIer tolla'iingen

rättsförhållanden,

sammanhängande
allmän domstol.

som rör detta avtal i första hand ska försöka

Kontaktpersoner
med anledning

är den som slca 1contaktas vid frågor
för det här avtalet är
Kontaktpersoner

Kontaktpersonen
avtalet.

Lisa Pedersen

För Camp Dalsland:
För Bengtsfors

Detta

Sofia Magnusson

kominun:

avtal har upprätt.ats

i två Iikalydande

exemplar

varav parterna

sitt.

Ort och datum

För Bengtsfors

kom'i'nun

För Camp Dalsland

/ isaPed.

agmt,S S07?

Koimminikationss

av

rdnare

en

Verlcsamhetsansvarig

tagit var

