Policy för SAST:s sponsring och sponsorer
Beslutad på styrelsemöte 2012-02-02

Webbsponsring
För närvarande finns det platser för 15 webbsponsorer på SAST-hemsida.
Följande gäller för webbsponsorplatserna:
•

Sponsorer som har en plats behåller den så länge man betalar den årliga fakturan eller
tills man säger upp platsen skriftligen.

•

Förfrågan mailas ut under december månad före nästa års webbsponsring, till aktuella
webbsponsorer. Om svar om att inte längre sponsra hemsidan inte inkommer efter 2
veckor från utskicket faktureras resp. sponsor för nästa års webbsponsring

•

Vid intresse av att vara webbsponsor kontaktar man SAST sponsoransvarig för att
läggas till väntelistan

•

Vid ledig plats blir den som står först på väntelistan tillfrågad via ett mail. Inkommer
inget jakande svar inom 2 veckor från utskicket tillfrågas nästa o.s.v., tills platsen är
tilldelad.

•

Kostnad för webbsponsring kommande år fastställs av styrelsen och meddelas aktuella
sponsorer skriftligen i samband med förfrågan.
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Q-mötes sponsring
SAST är en helt igenom ideell förening som drivs helt på ideell basis. Verksamheten
finansieras till största delen m.h.a. företagssponsring av våra möten.
Respektive. sponsor får i utbyte bl.a. en plats tilldelad vid resp. möte (se dokumentet
”Sponsorpaket”). För närvarande finns det plats för 9 sponsorplatser under våra möten.

Bokning av sponsorplats vid SAST kvartalsmöten
Följande gäller vid bokning av sponsorplats:
•

Bokning av plats kan bara ske för innevarande år och nästkommande år

•

Platser till nästkommande år ”släpps” den 30/4 innevarande år och turordningen
bestäms av när ansökan inkommer till sponsoransvarig

•

Önskemål om bokning sker skriftligen till sponsoranvarig (mail-adress se hemsidan)

•

Vid överbokning genomförs lottning

•

Guldsponsorplatser fördelas till max en plats per år och företag om samtliga platser är
bokade.

•

Om fler än ett företag önskar samma guldsponsorplats under ett möte genomförs
lottning

•

Kostnad för sponsring kommande år fastställs av styrelsen och meddelas dels på
hemsidan samt skriftligen i samband med förfrågan.
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