Vedtaget af bestyrelsen d. 24.8.2014.
Indledning
Red Barnet Ungdom arbejder via konkrete aktiviteter for at alle børns rettigheder i
henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres, at alle børn bliver hørt
og har indflydelse på beslutninger, der vedrører dem, og at alle børn skal have
kendskab til Børnekonventionen og deres rettigheder.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det både kan bidrage til Red Barnet Ungdoms
generelle legitimitet, økonomi og til vores aktivitetstilvækst, hvis vi opnår støtte fra
virksomheder, enten til vores generelle arbejde eller til specifikke aktiviteter.
Bestyrelsen fastlægger strategisk linje
Red Barnet Ungdoms bestyrelse træffer beslutning om indhold og omfang af RBU’s
aktiviteter, i overensstemmelse landsmødets prioriteringer og beslutninger.
Erhvervssamarbejde kan være én af flere måder at indfri mål for aktiviteter på.
Rammerne for indgåelse af erhvervssamarbejder
Red Barnet Ungdom ønsker at indgå partnerskaber, samarbejder og modtage
sponsorater (i form af penge, arbejdskraft eller ydelser) fra virksomheder, der deler
vores vision om en børnevenlig verden. Naturligvis altid under hensyntagen til, at
Red Barnet Ungdoms omdømme og integritet ikke må lide skade.
Bestyrelsen anerkender, at både vi selv og de virksomheder, vi indgår aftaler med,
skal opleve gevinster ved de aftaler, der indgås. Det vil derfor altid bero på en
konkret vurdering hvad RBU bør bidrage med i samarbejdet (f.eks. logo på
virksomheds hjemmeside, omtale på egen hjemmeside etc.)
På anbefaling fra Red Barnet indgår RBU som hovedregel ikke sponsoraftaler med
virksomheder, der er mindre end 3 år gamle.
Red Barnet anbefaler, at RBU tager 50.000 kr. for at en virksomhed i et år får
mulighed for at anvende RBU’s logo i markedsføringssammenhæng. Bestyrelsen
anser dette for at være et urealistisk mål at have som en ramme for indgåelse af
erhvervssamarbejder og i øvrigt ikke tilgodeser den gevinst, der for Red Barnet
Ungdom kan være i at blive vist og nævnt i forbindelse med andre, stærke brands.
Det nævnes alligevel som en perspektivering til de aftaler, der fremadrettet måtte
blive indgået mellem RBU og virksomheder.
Erhvervssamarbejdsaftaler skal indeholde:
Tilkendegivelse fra sponsor om at de bakker op om RBU’s værdier og arbejde, og
er indforstået med, at RBU til enhver tid kan tilbagetrække sponsors eventuelle
rettigheder ifbm. anvendelse af RBU’s logo m.v. såfremt RBU bliver bekendt med at

sponsor i sin virksomhed modarbejder RBU’s formål eller på anden måde
misbruger RBU’s logo. Det skal fremgå, at en sponsor ikke har krav på
tilbagebetaling af allerede udbetalte midler, hvis et samarbejde afbrydes utidigt af
sådanne årsager.
Klar beskrivelse af hvad sponsoren donerer til Red Barnet Ungdom.
En beskrivelse af evt. modydelser fra Red Barnet Ungdom til sponsoren, herunder:
•
•
•
•
•

•

Anvendelse af logo (på hvilke typer materialer: hjemmeside, butiksvindue,
julekort mv.)
Tidsfrist for samarbejdet og tidsfrist for evt. anvendelse af logo
Beskrivelse af andre ydelser (f.eks. frivilligtimer, beskrivelse af
arbejdsopgaver mv.)
Beskrivelse af eventuel ansvarsfordeling f.eks. ifbm. PR for et
støttearrangement for Red Barnet Ungdom
Eventuelle begrænsninger i aftalen. Fx at vi ikke ønsker vores logo vist på en
hjemmesideforside hos en sponsor men gerne tillader visning på en eller
flere underside.
Underskrift fra de ansvarlige på begge sider

Sekretariatet indgår erhvervssamarbejder indenfor strategi og rammer
Sekretariatet er ansvarligt for vores arbejde med indgåelse af erhvervssponsorater.
Større partnerskaber eller samarbejder skal altid godkendes af
Forretningsudvalget inden de indgås.
Det påhviler sekretariatschefen at holde FU og bestyrelsen løbende orienteret om
indgåelse af større erhvervssamarbejdersaftaler, orientere bestyrelsen en gang i
kvartalet om status på erhvervssamarbejde og vurdere hvilke partnerskaber, der
bør godkendes i FU inden de indgås.
Lokalforeninger kan indgå lokale erhverssamarbejder
I så tilfælde indgås aftalerne med brug af lokale logoer. Aftalernes godkendes af
sekretariatschefen på mandat fra Forretningsudvalget.

