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Vill din förening bli ambassadör för Föreningsel? 
Föreningsel är en ny satsning för att bredda vår sponsring till det lokala 
föreningslivet i Västerviks kommun. Hur stort sponsorbidraget till just er 
förening blir avgörs av hur många kunder som väljer föreningen i samband med 
att de tecknar Föreningsel.

Win-win för båda parter 
Det är våra kunder som genom att välja tillägget Föreningsel till något av våra 
elavtal, avgör hur sponsorbidragen ska fördelas mellan de föreningar som har 
valt att samarbeta med oss. Med vårt koncept Föreningsel blir det en bra och 
rättvis fördelning av sponsorbidrag mellan olika föreningar och en win-win-
situation för båda parter. För varje kilowattimme som används går 1 öre/kWh 
till föreningen som elkunden valt att stödja under hela avtalsperioden (gäller 
elhandel, inte nät). På det här viset blir det enkelt att ge ett ekonomiskt bidrag 
till en förening man vill stödja! Som kund kommer du att betala 1,25 öre extra 
per kilowattimme. 1 öre/kWh går till den förening som du väljer och 0,25 öre 
är moms. 
Prisexempel: en villa som använder 10 000 kWh/år betalar 125 kr extra/år och 
utav denna summa går 100 kr till föreningen och 25 kr är moms

Kriterier för ambassadörskap 
De föreningar som finns att välja har valt att samarbeta med oss och blivit 
ambassadörer för Föreningsel. Det innebär att föreningen hjälper till att 
marknadsföra avtalet Föreningsel till sina medlemmar och andra vars hjärta 
klappar för just den föreningen. Vi ser gärna en stor variation av föreningar 
som är ambassadörer. För att få medverka ska föreningen drivas ideellt 
inom idrott eller kultur, vara religiöst och politiskt obunden och inte ha 
någon oetisk inriktning. Den ska också verka inom Västerviks kommun 
och ha en aktiv verksamhet för sina medlemmar och allra helst även en bred 
ungdomsverksamhet. Om föreningen har ett eget elabonnemang förutsätter 
samarbetet att Västervik Miljö AB & Energi AB är leverantör. Styrelse- och 
ledarrepresentanter förbinder sig att delta på de utbildningar och möten som 
VMEAB kallar till och som i dagsläget anordnas en gång per år.



Aktiv marknadsföring till medlemmarna
Om ni som förening går med i Föreningsel förbinder ni er i samarbetet att 
agera som ambassadörer för Föreningsel. Det innebär att ni aktivt marknadsför 
Föreningsel till era medlemmar och andra personer som vill stötta er förening. 
Vi tar fram material åt er som ni kan använda på er anläggning, skicka med 
eller dela ut vid passande tillfällen.

Informera – inte sälja
För att kunna marknadsföra Föreningsel får föreningen 
marknadsföringsmaterial i form av trycksaker, skyltar och digitalt material. 
Föreningsmedlemmarna ska inte gå runt och knacka dörr för att sälja elavtal, 
utan uppdraget handlar om att sprida information om avtalsmodellen 
Föreningsel till sina medlemmar och vara stolta över samarbetet med VMEAB. 

Anmäl din förening
Anmäl din förenings intresse genom att fylla i medföljande formulär. Vi 
kontaktar dig sedan med en kallelse till ett obligatoriskt informationsmöte. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta: 
 

Hans Gustafsson, Säljare/Marknadskommunikatör
hans.gustafsson@vastervik.se
0490-25 70 03

Christoffer Schmidt, Marknads- och Kundservicechef 
christoffer.schmidt@vastervik.se 
0490-25 70 99

Välkommen med din ansökan!



KUNDSERVICE
0490-25 70 50

miljoenergi@vastervik.se
www.vmeab.se
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