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Sponsringspolicy Smurfit Kappa Piteå 
 
 
Sponsring är viktigt för oss och en del av vårt lokala engagemang. Vi vill genom sponsring stärka 
ett aktivt föreningsliv i närområdet som i sin tur ger glädje, stöd och nytta till de människor som 
bor och verkar här. För oss är det viktigt att tjejer och killar ges samma förutsättningar till idrott 
och andra aktiviteter, därför är jämställd sponsring kärnan i det vi bidrar till. 
 
Smurfit Kappa Piteå vill vara en positiv kraft i samhället genom lokal närvaro. Genom god 
sponsringsverksamhet skapar Smurfit Kappa Piteå goda relationer med intressenter i närområdet 
och stärker varumärket. Vår sponsring ska helst generera i någon form av motprestation från den 
sponsrade föreningen/organisationen. 
 
Vår sponsring 
Vi sponsrar föreningar och organisationer i Piteå kommun. Grundstenen är att vi sponsrar 
jämställt och vår sponsring har tre huvudsakliga inriktningar: 
- Lokala idrottsföreningar 
- Elitidrottslag 
- Samhällsnytta, även kallat CSR (Corporate Social Responsibility) 
 
Det vi sponsrar ska: 

- Skapa nytta för närområdet 
- Nå breda grupper i samhället 
- Vara i linje med Smurfit Kappa Piteås värderingar 
- Främja jämställdhet och jämlikhet 
- Möjliggöra samarbete, skapa ett seriöst partnerskap 
- Innehålla tydliga motprestationer 
- Gärna kunna mätas och följas upp 

 
Vi undviker att sponsra: 

- Politiska eller religiösa organisationer 
- Aktiviteter som skadar vår miljö 
- Föreningar/Organisationer vars värden strider mot Smurfit Kappa Piteås värderingar 
- Enskilda individer eller enskilda lag i lokala idrottsföreningar 

 
Ansökningar behandlas normalt två gånger om året: 

- Mars (ansökningar inkomna senast 28/2) 
- September (ansökningar inkomna senast 31/8) 

I undantagsfall kan ansökningar beviljas löpande under året. 
 
Vid sponsring från 6000 kr och uppåt ska skriftligt kontrakt upprättas. Då görs en skriftlig 
överenskommelser mellan Smurfit Kappa Piteå och föreningen/organisationen som ska 
undertecknas av båda parter. 
Vid sponsring av lägre summa kan sponsringen betalas ut utan att skriftligt kontrakt upprättas där 
sponsringsansökan räknas som underlag, men båda parter kan begära att ett skriftligt kontrakt 
ska upprättas. 
 


