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Landets polisidrottsföreningar är ideella föreningar och är fristående från Polis-
myndigheten. Föreningarna är anslutna till Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) och 
verkar efter dess stadgar. 
 
Möjligheten att sluta sponsoravtal för polisidrottsföreningarna skiljer sig inte från 
idrottsföreningar i allmänhet. Såväl enskilda föreningar som SPI kan sålunda sluta 
sponsoravtal för att få intäkter till sina respektive verksamheter. 
 
För en sponsor är det emellertid inte alltid självklart, att inte Polismyndigheten är 
avtalspart i den här typen av sammanhang. Det är därför mycket viktigt, att förenings-
representanterna klargör gällande förhållanden i samband med sponsoravtal. 
 
En enskild polisanställd eller en enskild föreningsmedlem kan inte sluta ett avtal för 
sin polisidrottsförening eller för SPI. Det är alltid polisidrottsföreningen eller SPI som 
juridiska personer, som sluter ett sådant avtal, och det är alltid de personer som 
utses av dess respektive styrelser, som sluter avtalen. Det innebär att vid alla 
kontakter och vid alla samtal, som avses att leda till sponsoravtal, så måste det alltid 
framgå, att det är polisidrottsföreningen eller att det är SPI, som är avtalspartner. 
 
Även om polisidrottsföreningarna är självständiga i valet av sponsorer, så måste stor 
försiktighet iakttas. De företag som direkt står under polisens tillsyn bör inte vara 
avtalspartner, då det lätt kan uppstå beroendeförhållanden mellan avtalspartnern och 
en enskild polisman under myndighetsutövning. Exempel på sådana företag är 
restauranger och vapenhandlare. 
 
Om sponsoravtalet innehåller villkor om reklam på tävlingsdräkter, så måste före-
ningen beakta risken för att bryta ett sådant avtal, om en sponsor försätts i konkurs 
eller riskerar åtal för brott. 
 
Kontakter med sponsorer eller tilltänkta sponsorer bör aldrig ske i uniform. Inte heller 
bör polislegitimation användas i sådana sammanhang. 
 
Reklamerbjudanden som avser rabatt till polisanställda är direkt olämpliga. 
 
Då SPI inte ska ta ställning i några politiska frågor, så är inte heller några politiska 
partier eller några politiska föreningar lämpliga avtalspartners. 
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