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Sponsor avtal 
 

I. PARTER  
 

Detta avtal gäller mellan: 

1. Namn, organisationsnummer, adress 
2.  

___________________________________ 
 

a. Nedan kallad SPONSOR 
 

3. Lövstock 40 år, 802522-2582, c/o Bökman, Jättekastgränd 8, 149 30 NYNÄSHAMN 
a. Nedan kallad föreningen Lövstock 40 år 

II. BAKGRUND OCH SYFTE 
 

Lövstock är en festival som är vackert beläget i Svandammsparken i Nynäshamn med utsikt över 
gästhamnen och Stockholms skärgård. Under en heldag i slutet på juni kommer det att erbjudas 
livemusik från den lokala musikscenen.  Olika musikstilar alla med Nynäshamnsanknytning, 
underhållning som helt enkelt passar för alla. 

Detta avtal avser en ekonomisk ersättning eller likvärd samverkan från Sponsor till föreningen 
Lövstock 40 år för dess produkt Lövstock och som motpresentation för denna ersättning en möjlighet 
för att stärka sitt varumärke och öka avsättningen för sina tjänster. 

III. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

1. Lövstocks skyldigheter 
Föreningen Lövstock 40 år ger Sponsor i enlighet med villkoren i detta avtal en rätt att under 
avtalsåret använda Lövstock namn och bild i reklamsammanhang. Detta innebär också en rätt för 
Sponsor att marknadsföra sig på Lövstocks hemsida samt erhålla en länk därifrån till sin egen 
hemsida. Lokalitetsrock skall ställa sin produkt Lövstock till Sponsors förfogande enligt följande. 

a) Sponsor finns med på Lövstocks marknadsföringsmaterial och aktiviteter innan festivalen 

b) Sponsor finns med på alla aktiviteter under festivalen. 
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2. Sponsors skyldigheter 
a) Sponsor skall svara för alla kostnader i samband att Lövstock omnämns i Sponsors egna 
marknadsföringsaktiviteter enligt detta avtal.  

b) Sponsor skall därutöver betala Lövstock 40 år enligt följande paket nedan för de rättigheter som 
anges under punkt 1 ovan. 

  

PAKET ETT, summa tvåtusen kronor (2 000 SEK) 10 knappar 2 t-shirts, skyltplats på 
plats i Svandamssparken  

PAKET TVÅ, summa från femhundra upp till tvåtusen kronor (500 - 2 000 SEK)                  
2 knappar per femhundra kronors steg samt en t-shirt per 1000 kronors steg 

 

Betalning skall erläggas med hela beloppet senast tio (10) dagar efter detta avtals påskrift. Beloppen 
är exklusive moms (25  %) 

Betalning skall ske mot faktura till Föreningen Lövstock 40 år bankkonto 6196-353262021 

Eventuella skatter och/eller avgifter som uppkommer med anledning av detta avtal står respektive 
part för med undantag för mervärdesskatt.  

 

IV. KONTAKTPERSONER 
 
För det närmare fullgörandet av detta avtal utses en representant från respektive part som de 
personer som skall hålla löpande kontakt och underrätta motparten om omständigheter som har 
betydelse för detta avtals fullgörande. 

För Sponsor:  

För föreningen Lövstock 40 år: Johan Bökman 
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V. AVTALSTID 
 

1. Detta avtal gäller under tiden från och med då avtalet är påskrivet fram till och med den 30 
juli 2019 utan någon uppsägningstid. 
 

2. Uppsägning i förtid. 
 

a. Om produkten Lövstock 40 år under avtalstiden avvecklas har både Sponsor och 
Föreningen Lövstock 40 år rätt att omedelbart säga upp detta avtal.  

b. Uppsägning i övrigt får ske endast vid väsentligt avtalsbrott. Avtalet upphör därmed 
omedelbart att gälla.  

VII. ÖVERLÅTELSE 
 

Ingen av parterna har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal helt eller 
delvis till annan. 

VIII. TVISTLÖSNING 
 
Parterna skall verka för att eventuella tvister skall lösas i samförstånd. Om parterna inte lyckas lösa 
en eventuell tvist i samförstånd skall parternas tvist lösas i enlighet med Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.  

XI. UNDERSKRIFTER 
 

Detta avtal har upprättats i två exemplar och vardera parterna har erhållit ett exemplar. 

Nynäshamn den  

 

_________________________________   __________________ 
Underskrift Underskrift 

_________________________________   __________________ 
  

Föreningen Lövstock 40 år          


