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AVTAL 

 

AVSEENDE SAMARBETE OCH HUVUDPARTNERSKAP 

Brynäs – Unicef – En bra Start! 

 

 

Mellan Brynäs IF, org.nr. 885000-0152, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle (BIF) och Gävle 

Kommun, org.nr. 212000-2338, Box 954, 801 84 Gävle (GK) har följande avtal träffats 

avseende samarbete kring aktiviteter, marknadsföring och därmed sammanhängande 

uppdrag och tjänster.  

 

 

1. Bakgrund, syfte och mål med En bra start! 

 

1.1 GK arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig 

hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Det är 

viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start i livet och möjlighet att 

utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxtvillkor är miljön i hemmet, 

förskolan, skolan, fritiden samt barns kompetenser viktiga - vilket i sin tur 

påverkar deras hälsa under uppväxten och senare i livet. Trygga uppväxtvillkor 

för barn och unga omfattar därför det mesta av kommunens verksamhet. 

 

BIF har som ändamål att bedriva elit och ungdomshockey, där utveckling av 

barn och ungdomar är en central del i verksamheten. Detta tillsammans med 

idrottens värderingar och förebilder ligger som grund för BIFs samhällsansvar.  

Brynäs IF gör redan idag mycket på det sociala området och kommer framåt att 

arbeta på ett mer strukturerat och organiserat sätt med dessa frågor genom att 

starta upp en helt ny verksamhet som ska rikta sig till alla barn i vår region. 

Verksamheten kommer att bli ett eget verksamhetsområde i föreningen. 

 

1.2 BIF och GK är överens om att barnen är vår framtid, att utveckling av alla barn 

och ungdomar även utvecklar vårt samhälle. Artikel 31 i FN:s Barnkonvention 

slår särskilt fast att varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Idrott och lek 

stärker inte bara barns fysiska och mentala hälsa, det lär även barn att samarbeta 

och hantera känslor. Det engagerar och väcker drömmar och hopp. 

 

1.3 För många barn i vår region medför olika faktorer att rätten till lek, vila och 

fritid inte tillgodoses. BIF kommer därför att tillsammans med Unicef skapa en 

ny verksamhet, En bra start!  

 

En bra start! ska utveckla barn och ungdomar genom att uppmuntra, förespråka 

och möjliggöra rörelse och lek, fair play samt vikten av goda förebilder, sunda 

ideal och utbildning. BIF bär på en oerhörd kraft och kan med sina profiler nå 

fram till skolbarn på ett unikt sätt. I och med detta avtal blir GK en huvudpartner 

till BIF och En bra start! GK ser detta som ett värdefullt komplement till det 

arbete för barn- och unga som redan i dag görs i Gävle kommun och ser det 

också som en del i att förverkliga det barn – och ungdomsprogram som nyligen 

antagits av kommunfullmäktige.  
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1.4  

Visionen med En bra start! är att Gävle ska vara världens bästa plats att växa 

upp på. För alla barn. Syftet är att ge alla barn i Gävle kommun en bra start i 

livet. Målsättningar är att så många barn och unga som det bara går: deltar i 

meningsfulla och roliga aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta 

kompisar, har goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin 

vardag och kommer ut i jobb i Gävle. 

 

En bra start! är en verksamhet som Brynäs IF genomför tillsammans med 

Unicef, partners och i samverkan med massa goda krafter och föreningar. 

 

1.5 Parterna är överens om att med de resurser vi tillsammans har skapa aktiviteter 

och uppmärksamhet kring En bra start! i hela Sverige. Verksamhetens primära 

områden är f n ledarskapsakademi, lek och aktiviteter, första jobbet samt skolor 

och fritidsklubbar. Verksamhetsutveckling pågår.    

 

 

2. Avtalets rättigheter, En bra start! 

 

Associationsvärden 

 

2.1 GK har rätt att associera sig till En bra start!, en verksamhet i samarbete 

mellan Brynäs IF och Unicef. 

 

2.2 GK har rätt att vara delaktig i BIFs verksamhet En bra start! och genom det få 

möjligheten att vara en föregångare bland kommuner och på så sätt stärka och 

profilera Gävle stad.  

 

2.3 GK har rätt att, som en av endast fem externa parter, kalla sig huvudpartner till 

En bra start! och använda motsvarande logotyp i egen kommunikation och 

marknadsföring.  

 

Relationsmöjligheter 

 

2.4 GK ingår i strategigruppen för En bra start! tillsammans med övriga huvud 

partners, Unicef och Brynäs IF. GK får tillsammans med övriga huvud partners 

vara delaktig i en utvecklingsresa, ett globalt pilotprojekt kopplat till Unicef. 

Som del av strategigruppen ska respektive huvudpartner aktivt bidra med 

erfarenheter, kompetens och idéer som utvecklar verksamheten En bra start. 

 

2.5 GK har rätt att delta på årlig fältresa tillsammans med Brynäs IF och Unicef. 

 

Kommersiella möjligheter 

 

2.6 GK har rätt att använda allt officiellt material (filmer, texter, bilder) som 

produceras kring En bra start! 

 

2.7                 GK har rätt att använda personer från Brynäs IF och Unicef i egna aktiviteter. 

 

2.8 GK har branschexklusivitet bland En bra starts huvudpartners.    
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 Exponering 

 

2.9 GK har rätt till framträdande exponering tillsammans med Unicef i Brynäs IFs 

kommunikation, ex pressvägg, hemsidor samt vid stora evenemang för En bra 

start!. 

 

2.10 En bra start – logotype exponeras på Brynäs IFs matchdräkt.  

 

      

3. Avtalets övriga rättigheter, marknadsföring och aktiviteter  

 

Avtalet under denna punkt (p 3.1 – 3.11) ersätter tidigare samarbetsavtal 

mellan parterna.  

 

 

 Exponering 

3.1 GK ges genom avtalet namnrätten till A-hallen (f.n. Läkerol Arena) för att 

profilera Gävle stad. Rätten är villkorad av att nytt namn på A-hallen skall 

sanktioneras av BIF. Arenanamnet ”Gavlerinken Arena” har accepterats och 

godkänts av BIF. Tillträde till namnrätten sker inför säsongsstart 2014/2015, 

eller den senare tidpunkt då nuvarande innehavare av namnrätten frånträtt.  

 

3.2 GK är en av fem parter som exponeras på BIFs hemmamatcher i mittzon  

tillsammans med BIF och Unicef. Undantaget Svenska Hockeyligans centrala 

reklamplatser. Dessutom ges rätt till exponering 30 ggr på LED skärm under 

Brynäs SHL-matcher.  

 

 Associationsvärden 

3.3 GK har rätt att kalla sig huvudpartner och använda motsvarande logotyp i egen 

kommunikation. 

 

3.4 GK har rätt att använda Brynäs IFs logotyp. 

 

3.5 GK är tröjsponsor till den reklamfria matchtröjan. 

 

 Relationsmöjligheter 

3.6 GK har rätt till en plats i Brynäs IFs affärsnätverk. 

 

3.7 GK har tillgång till samtliga mervärden i Brynäs IFs partnererbjudande. 

  

 Kommersiella möjligheter 

3.8 GK har rätt till ett gemensamt matchvärdskap i grundserien varje år under 

avtalstiden innehållande: 

 Tillgång till matchvärdsloge med övriga huvudpartners, Brynäs och Unicef 

 Exponering på LED TV-zon och speakertext en gång per period,  

 Rätt att från dagen innan utnyttja arenan och entréhallen för eget budskap 

(ska godkännas av BIF), 

 Rätt att inför match själva marknadsföra överenskommet budskap i 

association till matchen.  

GK har dessutom rätt till sammanlagt 200 biljetter till valfria matcher per år. 
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3.9 Som strategisk partner finns GKs logo med i BIFs officiella kommunikation inkl 

hemsida och sociala medier. 

 
3.10 Rätt att använda bilder på Brynäs IFs spelare i matchtröja i egen kommunikation. 

 

3.11 GK har branschexklusivitet bland Brynäs IFs huvudpartners.    

 

4  Avtalets omfattning 

 

 Avtalsperiod 

4.1 Avtalet sträcker sig från 2014-07-01 till 2019-06-31.  

 

 Uppsägning och förlängning 

4.2 Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligt minst tolv (12) månader före 

avtalsperiodens utgång, i annat fall är avtalet med enahanda uppsägningstid 

förlängt med två (2) år för varje gång.  

 

 

 

5. Ersättning 

 

5.1 För de rättigheter som tillförsäkras GK genom detta avtal, skall GK till BIF utge 

ersättning med ett belopp uppgående till 4 000 000 kronor per år exklusive 

resurser uppgående till 1 000 000 kr per år. Resurserna kan vara personella eller 

andra och skall överenskommas mellan parterna inför varje nytt avtalsår.  

 

 Till ovan angivna belopp skall även erläggas vid var tid gällande 

mervärdesskatt, reklamskatt eller annan skatt. 

 

Ersättningen skall inklusive redovisade tillägg och skatter faktureras i förskott 

fyra gånger per år, den 1/1, 1/4, 1/7 samt 1/10 varje år. 

 

 

6.  Hävande av avtal 

 

6.1  Detta avtal får hävas om någon av parterna väsentligen åsidosätter sina 

åtaganden eller om konceptet En bra start! inte fullföljs från Unicefs, Brynäs 

eller erforderliga strategiska partners sida.  

 

 

7.  Överlåtelse 

 

7.1  Detta avtal får ej överlåtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          5 

8. Ränta, indrivningskostnader mm 
 

8.1 Vid försenad betalning ska GK, utöver lagstadgad dröjsmålsränta, erlägga 

ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnad, varvid 

ersättning utgår enligt lag. 

 

 

9. Force Majeure 

 

9.1 Omständigheter som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, 

statsingripande eller annat som parterna inte råder över och som hindrar, 

fördröjer eller avsevärt fördyrar parternas uppfyllande av villkoren i detta avtal 

och som skäligen inte kunnat förutses, fritar parterna från deras skyldigheter 

enligt detta avtal under den tid som hindret varar. 

 

 

10. Inskrivning 

 

10.1 Detta avtal får ej inskrivas. 

 

 

11. Tvister 

 

 11.1 Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall  

  i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Kan enighet inte 

  uppnås, skall tvisten avgöras av enligt lag behörig nämnd eller domstol. 

 

 

 

 __________________ 

  

 

  

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

  Gävle den   Gävle den 

 

 

  Brynäs IF   Gävle Kommun            
 

 

  _______________________ ________________________ 

 Firmatecknare  Firmatecknare 

 

 


