
 
 
 

SPONSRINGSPOLICY HSB SYDOST 
 

HSB har under årens lopp varit föregångare vad gäller att utveckla boendet och har en lång tradition av 
att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. HSB Sydosts sponsring syftar till att stödja 
verksamheter som arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen, ger god medlemsnytta och 
gynnar vår verksamhet. 

 
Mål 
1. HSB samarbetar enbart med föreningar, lag, organisationer och förbund som delar vår värdegrund 

2. HSB sponsrar verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når 
många människor och får exponering av vårt varumärke 

3. All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av HSB. Exponeringen ska vara koncentrerad, 
tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. 

4. HSB sponsrar enbart verksamheter som låter alla vara med, oavsett talang, kön, ålder, hudfärg 
eller religion 

5. HSB följer upp all sponsorverksamhet 

6. HSB sponsrar verksamheter inom vårt geografiska verksamhetsområde 
 
 
Avgränsning 
1. HSB tecknar inte sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter som stärker vår roll som 

samhällsaktör eller bidrar till kund- och medlemsaktiviter 

2. HSB sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företeelser 

3. HSB sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer 

4. Personliga intressen skall inte styra valet av sponsorobjekt 

5. Sponsring som kan leda till misstanke om mutor skall på alla sätt undvikas 

6. Alla sponsringsåtaganden skall regleras i avtal 
 
 
Rutin för sponsringsansökan 
Sponsringsbidrag söks via HSB Sydosts webbsida. Den sökande fyller i en kort beskrivning av sin 
verksamhet, deras mål och värderingar samt HSB Sydosts möjligheter till exponering och 
medlemsnytta. Den sökande anger också vad sponsorhjälpen syftar till samt hur mycket pengar som 
äskas. Ansökningarna gås igenom två gånger per år där varumärkesansvarig är sammankallande och 
där vd samt affärsområdeschefer närvarar. Alla ansökningarna besvaras med antingen avslag eller 
bifall. 
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