Nu presenterar vi
föreningssatsning 2017!
Häradssparbanken ökar 2017 sin
sponsring med 200 000:Häradssparbanken Mönsterås är en stolt sponsor till föreningslivet i Mönsterås med omnejd. Det
är en väsentlig del i bankens verksamhet och målsättning. När vanliga banker delar ut sin vinst
till aktieägarna, stannar sparbankens vinst kvar och en del av överskottet ges tillbaka i form av
sponsring och andra utvecklande insatser. Det är vi glada över att kunna göra och nu tar vi
ytterligare ett steg genom att bjuda föreningarna på en tidig nyårspresent.
Varje bokad rådgivning kan ge en förening 100:2017 ökar vi på sponsringen med 200 000:-. För varje bokad rådgivning betalar banken 100 kr
till vald förening. På Häradssparbanken gör vi drygt 2 000 bokade rådgivningar om året, vilket
alltså innebär att föreningarna får dela på minst 200 000:-. Detta är extra pengar, utöver de
pengar som banken ger i sponsring på andra sätt.
Vilka föreningar får del av pengarna?
Vilka föreningar som får dessa extra pengar bestämmer kunderna i samband med den bokade
rådgivningen. Kvartalsvis redovisar banken hur kunderna valt att fördela pengarna och
samtidigt sätter banken in pengarna på föreningarnas konto. Väljer du en elitförening kommer
pengarna att riktas mot föreningens ungdomsverksamhet.
En uppmuntran till krafterna i föreningslivet
Skälet till att vi inför Föreningssatsningen är att vi ser att ett aktivt föreningsliv betyder mycket
för invånarnas livskvalitet och för kommunens attraktivitet för boende och besökare. Värdet av
ett aktivt föreningsliv kan inte nog betonas. Dessutom är det en uppmuntran och inspiration till
alla de ideella krafter som verkar ute i föreningarna.
Viktiga extrapengar
Föreningssatsningen kan komma ge föreningarna viktiga extrapengar.
Hur mycket, beror på hur många kunder som går på rådgivning och vilka föreningar
man vill stödja (gäller ej politiska/religiösa föreningar)
Föreningssatsningen startar 2017-01-01 och kommer att pågå till 2017-12-31.
Med vänliga hälsningar
Häradssparbanken Mönsterås

FÖRENINGSSATSNING 2017 - Förutsättningar


Föreningen skall vara registrerad i respektive kommuns föreningsregister



Föreningen skall ha styrelsen och verksamheten i Kalmar län



Är föreningen på elitnivå riktas pengarna till ungdomsverksamheten



Belopp över 1 000:- betalas ut kvartalsvis – Belopp upp till 1 000:betalas ut under januari månad 2018.



Är det två vuxna – över 18 år (samma hushåll) på rådgivning – görs två
val á 100:-



Föreningssatsningen gäller ej politiska eller religiösa föreningar

