Samverkans- och utvecklingsavtal mellan Motala kommun och IFK Motala
Bandyklubb.
1 Parter
Detta avtal är upprättat mellan Motala kommun genom kommunstyrelsen och bildningsnämnden,
organisationsnummer 212000-2817, nedan kallad kommunen och IFK Motala Bandyklubb,
organisationsnummer 802419-3370, nedan kallad IFK Bandy.

2 Målsättning mm
Målsättningen med avtalet är att parterna genom samverkan kring platsmarknadsföring stärker
Motalas attraktionskraft för boende, besökare och företag. Genom samverkan ska båda parternas
varumärke stärkas.
Motala kommun vill också stödja föreningens möjligheter att bygga upp ungdomsidrotten där det finns
en strävan att få in fler tjejer i de satsningar föreningen aviserar inom ungdomsbandyn.
Avtalet är format utifrån kommunens policy för marknadsföringssamarbete med idrottsföreningar i
Motala kommun och enligt riktlinjer för föreningsbidrag.

3 Avtalets innehåll
Samverkan marknadsföringsarbete:
 Kommunens logotype ska finnas på båda axlarna på alla spelartröjor i IFK Bandy.
 Kommunens logotype ska finnas på alla värmeställ i IFK Bandy
 Kommunen erhåller utrymme för större reklamskylt på arenan synlig i TV-sändningar för IFK
Bandys hemmamatcher.
 Kommunens logotype ska finnas med vid IFK Bandys annonseringar och på matchaffischer
 Kommunens flagga ska vara hissad vid entrén varje hemmamatch för A-laget.
 Kommunen ska vara matchsponsor vid hemmamatchen mot Vetlanda klockan 19:00 den 19
december 2018. Motala kommun har då tillgång till "hyllan" där man har 30 platser där mat,
vatten, läsk och lättöl serveras.
 Kommunen är programsponsor TV och kommunens logotype finns med på banderoll vid
TV-intervjuer vid IFK Bandys A-lags matcher
 Kommunen är programsponsor med kommunens logotype i film inför seriestart
 Kommunen erbjuds en halvsida i matchprogrammet för säsongen och 2 halvsidor i
bandybilagan månadsskiftet okt/nov 2018
 Kommunen erhåller ett spelarpaket med en spelare från Motala som även kan användas i
marknadsföring av Motala.
 IFK Bandys hemsida ska vara länkad till kommunens hemsida. Samtliga IFK bandys
hemmamatcher annonseras på kommunens hemsida via evenemangskalendern.
 IFK Bandy erbjuds använda kommunens infartsskyltar för information om samtliga
hemmamacher. Samma sak gäller vid eventuella kval- och slutspelsmatcher.
 IFK Bandy arrangerar under 2018/2019 en gästföreläsning där kommunen har rätt till 30
platser med middag för att bjuda in representanter utsedda av Motala kommun.
Skridskoskolan:
 IFK Bandy erbjuder skridskoskola utan avgift till elever i förskoleklass upp till och med skolår 3
på skoltid till samtliga skolor i Motala kommun. IFK Bandy ansvarar för kontakt och samarbete
om skridskoskolan med berörda skolenheter.
 IFK Bandy erbjuder skridskoskola utan avgift till elever i förskoleklass upp till och med skolår 3
på fritidstid till samtliga skolor i Motala tätort en dag per vecka. IFK Bandy ansvarar för kontakt
och samarbete om skridskoskolan med berörda fritidshem. Kommunen ansvarar för att minst
en fritidspedagog per skola följer med till skridskoskolan.
 IFK Bandy ansvarar för transport till skridskoskolan på fritidstid.
 IFK Bandy bjuder barnen på skridskoskolan på enklare mellanmål.
 IFK Bandy tillhandahåller i viss omfattning utlåning och eventuell annan utrustning.

Skolturnering:
 7 oktober arrangerar IFK Bandy en skolturnering för skolbarn i två åldersindelningar
förskoleklass/årskurs 1 och årskurs 2-3. I varje lag deltar en A-lagsspelare.
 Under höstlovet vecka 44 arrangerar IFK Bandy en skolturnering för årskurs 4-6.

4 Ekonomi mm
Avtalets innehåll bedöms motsvara ett värde för kommunen om 260 000 kronor. IFK Bandy
fakturerar Motala kommun ovanstående summa med betalningsvillkor på 30 dagar. Tryckkostnad för
tryckleverantör för kommunens logotype på båda axlar på alla spelartröjor i IFK Bandy tillkommer på
10 000 kr.

5 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under perioden 2018-07-01 till 2019-03-31 under förutsättning att avtalet godkänns av
kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Parterna är överens om att ta upp diskussioner om ett nytt
eventuellt avtal senast 2019-04-01.

6 Kontaktpersoner
Kommunens kontaktperson vad avser detta avtal är kommunikationschef och fritidschef.
IFK Bandys kontaktperson vad avser detta avtal är klubbchefen.

7 Uppföljning
Uppföljning av resultatet av detta samverkans- och utvecklingsavtal genomförs efter avslutad säsong
för IFK Bandy och avslutad skridskoskola och redovisas senast 2018-04-01.

8 Tvist/uppsägning
Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom
överläggningar mellan parterna. I den mån dessa inte leder till överenskommelse och föreningen
enligt kommunens mening inte fullföljer sina åtaganden enligt detta avtal äger kommunen rätt att
ensidigt säga upp avtalet till upphörande med en månads löpande uppsägningstid. Kommunen äger
också rätt att i efterskott återkräva den del av redan utbetalat bidrag som inte används på sätt som
avtalet anger.
Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar.
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