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Sponsorpolicy för Optinova Åland 

Sponsorpolicyn reglerar sponsorering av aktiviteter/evenemang/organisationer som sker, eller har 
sitt ursprung, från Åland.   
Vid alla beslut om sponsorering skall följande grund beaktas: 

- Stöder de syften Optinova vill nå med sponsoreringen
- Följer den ansökandes aktiviteter/evenemang/organisationer de grundvärderingar som

Optinova står för.

Den sponsorerade verksamheten skall leva upp till Optinovas förväntningar på social och miljömässig 
hållbarhet, vilka beskrivs närmare i våra policyers samt strategiska dokument (just nu ”The Optinova 
Way Folder”) men kort sammanfattat gäller följande: 

 Jämlikhet mellan könen
 Alla människor lika värde
 Nolltolerans mot rasism eller annan typ av mobbning
 Hög etik och ansvarstagande
 Hållbar verksamhet och ett miljövänligt arbetssätt

De nödvändiga riktlinjerna och direktiven den sponsorerade bör ta del av finns samlade på vår hemsida, 
vilket vid mottagande av finansiella medel bör bekräftas att man tagit del av och omfattar. Brytande 
mot dessa kan innebära återkrav på det sponsorerade beloppet i sin helhet.  

Optinova sponsorerar aktiviteter på följande nivåer: 
• Individnivå
• Gruppnivå
• Samhällsnivå

Aktiviteten skall vara i linje med vår känsla av #mågottfabriken och i första hand vända sig till: 
• barn- och ungdomsverksamhet
• arrangemang som på något sätt stöder människor välbefinnande
• arrangemang som kan kopplas till ett tydligt affärssyfte
• för att stärka varumärket på Åland i syfte att skapa personalstolthet och öka

rekryteringsmöjligheterna
• stöda personalens och de närmast anhörigas ideella arbete i föreningar och organisationer där 

motkraven är att dessa personer agerar ambassadörer för Optinovas kärnvärden och
ledarskapsförväntningar, och bidrar till ett hållbart samhälle.

Group HR Manager skall alltid kontaktas vid sponsorsförfrågningar inom Optinova-Åland. CCO kontaktas 
ifall sponsoreringen har betydande påverkan på varumärket Optinova. 

      Vad ger sponsoreringen Optinova? 

Innan beslut om sponsorering fattas skall det tydlig framgå vad Optinova erhåller som motprestation. 

All sponsorering som överstiger 1 000€ i årsvärde skall baseras på ett skriftligt avtal. 
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