
 
 

 

 

 

Retningslinjer for tildeling av støtte fra Svorka 

Alle forespørsler om støtte skal sendes oss skriftlig (via søknadsskjema på vår hjemmeside eller pr. epost). I 
søknaden skal det fremkomme hvem som søker støtte til hvilket formål, kontaktperson, kontaktinformasjon og 
eventuelt konto for utbetaling. 

Alle søkere må beskrive hvilke gjenytelser Svorka får. 

Kravene er: 

• Bruk av Svorkas logo på: arena, bekledning, utstyr, materiell og/eller kjøretøy. 

• Sende Svorka minimum 2 høyoppløselige, digitale foto til fri bruk. 
Foto må vise aktivitetene med synlig Svorka-logo. 
Foto sendes senest ved sesongslutt eller ved endt arrangement. 

• Omtale på hjemmesider og sosiale medier. 
 

Andre kriterier som tillegges betydning: 

• Fribilletter, opptredener/arrangement, trening/instruksjoner for ansatte, kunder etc. 

• Mediedekning som profilerer Svorka. 
For større prosjekt vil vi kunne kreve en sluttrapport. Søknader om støtte til konkrete prosjekter skal 
dokumenteres med budsjett, tegninger/planer og evt. bilder. 

Hva støttes? 

• Lag og foreninger i Svorka sin region som på frivillig basis aktiviserer og gleder andre, spesielt 
barn/ungdom og eldre. 

• Aktiviteter for elever i barne- og ungdomsskolene relatert til våre fagområder. 

• Arrangement i regionen som favner et bredt publikum. 

• Større anlegg som gagner hele regionen. Det ytes normalt ikke støtte til drift eller oppussing av 
bygninger. 

Svorka sin strategi er «å gi litt til mange i stedet for mye til få». 

Du kan søke om inntil kr 10.000, - til prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

• Årlige rammer fastsettes i budsjettet. 

• Ansvarlig for sponsorarbeid: Konsernleder salg- og marked. 

• Tildelinger over kr 20.000.- gjøres i samråd med adm.dir. eller ledergruppen. 

• Tildelinger over kr 75.000.- legges fram for styret for orientering og/eller vedtak. 
 
Sponsoravtaler 

• Det kan inngås sponsoravtaler med lag/forening/organisasjon, for kortere eller lengre tidsrom. 
Vurderes i hvert tilfelle. 

 
Utbetaling av støtte fra Svorka, skjer ved mottak av faktura/krav fra de som har fått tildelt midler. 
De som får tildelt midler, vil bli kontaktet av oss.  


