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Formulär för ansökan om sponsring 

Förnamn Efternamn 

Förening/Organisation 

Adress 

Postnummer Postort 

Telefon Telefon mobil 

E-post

Motivera varför vi ska sponsra er. 

Beskriv vilka ni är, vad ni gör och på vilket sätt er verksamhet gynnar våra hyresgäster. * 

Beskriv ert ungdomsarbete: 

Beskriv ert jämställdhetsarbete: 

Beskriv om ni jobbar med integration och i så fall hur: 
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Önskad sponsring 

Beskriv vilken typ av sponsringssamarbete ni önskar med oss, samt hur sponsringen ska användas.* 

Önskat avtalsbelopp (SEK inkl. moms) 

Motprestationer 
Beskriv vad Bodenbo kan erbjudas i utbyte; exponering, aktiviteter, kundträffar, rabatter etc, 

Övrigt 

Rutiner för ansökan och hantering av ansökningar 
Beslut om sponsring tas en gång per år. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars och beslut tas 
under maj månad. Skriftligt beslut meddelas organisationen som ansökt om sponsring. 

Ansökan skickas till: info@bodenbo.se alternativt Stiftelsen Bodenbo, Box 801, 961 17 Boden. 

Tack för er ansökan! 
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Beslut angående ansökan 
(Ifylles av Stiftelsen Bodenbo) 

Motivering av beslut 
Motiv till taget beslut. 

Motprestationer 
Vilka motprestationer som är överenskomna, 

Sponsringsform 

 Engångsbelopp 

 Avtal under perioden, from  tom  Se separat avtal nr 

Beslut 
 Beviljas  Avslås 

Boden den 

Underskrift 
Stiftelsen Bodenbo 

Underskrift 
Stiftelsen Bodenbo 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Underskrift 
Behörig representant sökande 
förening/verksamhet 

Namnförtydligande 
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