
Försäljningsaktiviteter
 
Ordinarie försäljningsaktiviteter i klubben
Från klubben arrangeras två försäljningsaktiviteter per säsong. Samtliga lag ska deltaga på dessa.

Extra försäljningsaktiviteter i laget
Träningsgrupperna i FBC Lerum får bedriva extra försäljningsaktiviteter i syfte att tjäna pengar till laget 
inför ett läger eller en cup. FBC Lerums varumärke är något vi värnar om, vid försäljning är det därför 
viktigt att tänka på följande:
•  Försäljningen får inte konkurrera med FBC Lerums aktuella avtal.
•  Försäljningen får inte strida mot FBC Lerums stadgar och policy.
•  Försäljningsaktiviteter ska meddelas FBC Lerums föreningsutvecklare/anställd tillsammans med en 

säljplan.
•  Föreningen har all försäljningsrätt i Rydsbergshallen. Detta betyder att allt som säljs där tillfaller 

FBC Lerum. Det gäller till exempel café, entré och lotterier. Undantag kan förekomma och beslut 
tas då av styrelsen

VILKA SÄLJER?
FBC Lerum uppmuntrar alla lag att genomföra någon extra försäljningsaktivitet för laget. Det är bra 
att kunna tjäna pengar gemensamt till laget och göra andra saker än bara innebandy. Dessutom är 
det en bra fostran att jobba för sitt lag och för sin förening. Det är en erfarenhet för individen, bra för 
laget och för FBC Lerum.  
Skapa en föräldragrupp i laget (om det inte redan finns) och låt dem ta hand om det praktiska och 
administrativa runt en försäljning.

HUR SÄLJER MAN?
Till vem: Sälj till släkt och vänner, knacka dörr, ställ er på ett torg – var kretativa. Välj det sätt som 
passar bäst för just er försäljningsaktivitet.
Klädsel: När ni säljer ska ni ha FBC Lerums kläder på er eller på något annat sätt tydligt visa vilken 
klubb ni representerar.
Tidplan: När ni säljer är det lämpligt att sätta upp en tidplan för hur länge ni ska sälja. När dead-
line passerat redovisar alla vad de sålt och ni sammanställer detta.
Mål: Alla som säljer ska ha ett mål med varför man säljer. Det kan vara att man vill tjäna pengar till 
Camp Endorfin (Skenelägret), en cup, åka och bada eller något annat kul.



VEM TILLFALLER PENGARNA?
Vi har försäljningsaktiviteter där förtjänsten tillfaller laget och/eller föreningen centralt. Oftast är de 
föreningscentrala försäljningsaktiviteterna öronmärkta till ett visst ändamål som t ex Hallprojektet. 
   Då ett lag genomför en försäljningsaktivitet själva får man 80 % av förtjänsten och 20% går in 
centralt i föreningen.
   Alla intjänade pengar ska sätts in på FBC Lerums bankgiro 5339–4656. Sedan sätter föreningens 
ekonomiadministratör in lagets pengar på deras lagkassa i klubben.

VILKA AKTIVITETER?
Nedan kan du läsa om försäljningsaktiviteter som FBC Lerum tagit fram och rekommenderar. Dessa är 
aktiviteter som anses lämpliga då det är tillitsfulla företag, lättsålda produkter och bra förtjänst. Har ni 
andra förslag på bra produkter så ta upp det med klubbens föreningsutvecklare.

ÖVRIGT?
Om laget har ett eget förslag över hur ni vill tjäna pengar presentera detta för FBC Lerums fören-
ingsutvecklare som tar upp det med styrelsen om det finns tveksamheter. Det behöver inte vara genom 
försäljning utan kan även vara att ni genomför en tjänst åt ett företag etc. 
   Information om ert lagkonto kan ni få genom att maila ekoadmin@fbclerum.se

SÅ HÄR GÖR NI!
Regler och tillvägagångssätt
1.  Innan ni börjar sälja ska ni fylla i nedanstående säljplan och skicka in till office@fbclerum.se.  

När ni sedan fått okej på att sälja så är det bara att köra igång.
2.  Glöm inte att informera spelarna om klädsel och att sätta ett mål på er försäljning enligt tidigare 

information.
3.  Efter säljaktiviteten fyller ni i en resultatrapport och skickar till office@fbclerum.se.
 Totalt intjänade pengar sätts in på FBC Lerums bankgiro 5339–4656 och meddela samtidigt 

ekoadmin@fbclerum.se om er insättning. Då kommer er del av förtjänsten (80%) sättas in på ert 
lagkonto som tillhör er träningsgrupp.
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Säljplan

Träningsgrupp

Ansvarig person

Mejladress till ansvarig person

Vi säljer (produkt)

Startdatum

Slutdatum

Säljbeskrivning (hur ni ska sälja)

Mål med försäljningen

Beräknad förtjänst

Övrigt

Resultatrapport
 

Träningsgrupp

Ansvarig person

Vi har sålt (produkt)

Antalet som vi sålde

Total förtjänst

Utvärdering av försäljningen 
(vad fungerade bra/dåligt)

Övrigt
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Föreningens ordinarie säljaktiviteter

Ravelli
Försäljning av: Kläder från Ravelli
Hemsida: www.ravelli.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Alla lag
Mål: Föreningsutveckling
Tidplan: Oktober–November
Tillvägagångsätt: Föreningen har på årsmötet tagit beslut om att göra två gemensamma försäljnings- 

aktiviteter per år för att stärka föreningens kassa och hålla nere medlemsavgiften. 
En av dessa försäljningar görs genom att sälja Ravellis sortiment varje år.  
Information angående försäljningen kommer ut i god tid innan och förtjänsten till 
lagen är 60% och sedan 40% till föreningen.

Billotteriet
Försäljning av: Billotter (vinst är en bil och presentkort till olika butiker)
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Alla lag
Mål: Föreningsutveckling
Tidplan: Januari–Februari
Tillvägagångsätt: Föreningen har på årsmötet tagit beslut om att göra två gemensamma försäljnings- 

aktiviteter per år för att stärka föreningens kassa och hålla nere medlemsavgiften. 
En av dessa försäljningar görs genom att sälja billotter tillsammans med Baltichov 
och Lerums Ishockey. Information angående försäljningen kommer ut i god tid 
innan och förtjänsten till lagen är 20% och sedan 80% till föreningen.

Föreningens övriga säljaktiviteter

Enjoyguiden
Försäljning av: Enjoyhäften
Hemsida: www.enjoyguiden.se
Ansvarig person: Anders Petersén
Vem säljer: Den frivillige
Mål: Hallprojektet
Tidplan: November–December
Tillvägagångsätt: Vill du sälja eller köpa tar du kontakt med Anders Petersén. Häftet kostar 425 

kr och ger dig 50% rabatt på restauranger, hotell och shopping mm. Häftet är 
välkänt och förtjänsten är 75 kr/häfte och går direkt till vårt hallprojekt
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Extra försäljningsaktiviteter för lagen
Vinsten vid försäljning av produkter fördelas 80% till laget och 20% till föreningen

Ravelli
Försäljning av: Kläder från Ravelli
Hemsida: www.ravelli.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget 
Tidplan: Egen – ej i närheten av klubbens försäljningsperiod, kontakta Office!
Tillvägagångsätt: Sortimentet består av underkläder, träningskläder och hemtextil. Allt säljs för 200 

kronor per paket och totala förtjänsten är 55 kronor per paket. Spelarna säljer 
enligt beställningslistor som sedan läggs in på Ravellis hemsida. Efter avslutad 
försäljning kommer produkterna hem till ansvarig som delar ut dem till spelarna. 
Spelarna delar ut produkterna till de som beställt och tar samtidigt betalt. Pengarna 
betalas in till Ravelli och förtjänsten till FBC Lerum.

Active by Nature
Försäljning av: Bars Eat Natural
Hemsida: www.activebynature.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: 4 veckors försäljaning och 2 veckors leveranstid
Tillvägagångsätt: Sortimentet består av olika bars som säljs i 12 st per paket. Varje paket kostar 

200 kronor och förtjänsten per paket är 80 kronor. Utse en ansvarig försäljare som 
beställer ett säljpaket. Försäljningen äger rum i fyra veckor och sedan skickas en 
total beställning. Inom två veckor levereras paketen och kan delas ut och samtidigt 
ta betalt

Floda Blommor
Försäljning av: Julblommor
Hemsida: -
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: Innan jul
Tillvägagångsätt: Blommorna kostar 50 kronor styckst och är odlade i Floda. Utse en kontaktperson 

som kontaktar Bengtsbo Handelsträdgård och kommer överens om hur.
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Delikatesskungen
Försäljning av: Salamikorvar och cheddarost
Hemsida: www.delikatesskungen.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: Cirka fyra veckors försäljning och två veckors leveranstid
Tillvägagångsätt: Utse en kontaktperson som beställer ert säljpaket med smakprover, säljfoldrar, 

reklamblad, beställningslistor och säljtips. Laget börjar sin försäljning och fyra  
veckor efter säljstart beställer kontaktpersonen de varor som sålts.  
Leveransen kommer två veckor efter beställningen.

Tryggre
Försäljning av: Brandfiltar och förstahjälpenkuddar
Hemsida: www.tryggre.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren 
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: Egen
Tillvägagångsätt: Produkterna kostar 200 kronor och förtjänsten är 85 kronor per paket. Antingen 

bestämmer ni innan hur många ni tror ni kan sälja och gör en beställning direkt. 
Eller så tar ni upp beställningar i förväg. Allt levereras via DHL inom 2–3 dagar. Ni 
har 30 dagar på er att sälja varorna innan ni måste betala in för de paket ni sålt 
och skicka tillbaka de paket som ni inte sålt.

Tandborstar
Försäljning av: Tandborstar
Hemsida: www.freshab.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: Egen
Tillvägagångsätt: Tanken är enkel – alla borstar tänderna! Tandborstarna säljs i paket om fem stycken 

för 100 kronor. Förtjänsten är 55 kronor per paket. Finns även andra produkter att 
sälja i en paketlösning (barntandborstar, plastpåsar mm). Läs mer på hemsidan.
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Städa Sverige
Aktivitet: Städning av stränder runt Göteborg
Hemsida: www.stadasverige.se
Ansvarig person: Föreningsutvecklaren
Vem säljer: Laget
Mål: Eget
Tidplan: Egen
Tillvägagångsätt: Lite annorlunda mot övriga försäljningsaktiviteter. Samtidigt som laget tjänar pengar 

så gör man också en samhällsnyttig insats. Man anmäler sitt intresse på http://
www.stadasverige.se/for-foreningar/anmal-er/stada-strand. Blir ansökan beviljad 
så blir man hänvisad ett område och ett arbete på fyra timmar med ca 20 personer 
(inklusive vuxna) kan förtjänsten bli ca 5 000 kronor.
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