Noteringar från SOK Sponsormöte 2 juni 2014
Plats: Sofiatornet, Olympiastadion
Närvarande: Johan Ward (H&M), Fred Lafquist och Christian Rähn (Adecco), Caroline Håård
(Samsung), Eddie Pfitzner, Lisa Keyling och Elisabeth Ahlbord (Jet Set Sports), Bengt Magnusson
(Volvo), Filip Hellsten (Nordea), Daniel Giray och Linna Karantoni (Apollo), Annika Bränning
(Vattenfall), Elisabeth Normelli (ATG), Peter Berglund (ÅF)
Lotta Olsson, Josefine Hådell och Thomas Engdahl (SOK)
*************************************************
Vi startade mötet med en kort presentationsrunda och hälsade särskilt Jet Set Sports nya team i
Sverige välkomna till sitt första möte!


Thomas Engdahl summerade det sportsliga genomförandet av OS i Sotji och delade med sig
av upplägget inför, under och efter OS. Framgångsfaktorerna var bland annat god
förberedelse (trupp och organisation), bra teamanda och bra ledarskap. Omständigheter som
vi själva inte direkt kan påverka hjälpte också till såsom boende, väder och en allmän
framgångsspiral.



Vi har idag ca 250 aktiva i SOKs Topp- och talangprogram. Vi har nyligen haft en selektion
och höst kommer ytterligare en selektion med möjlighet att få in fler i programmet.
Målbilden är 400 aktiva 2016.



Förberedelser för Rio är i full gång och bland annat har ett program för alla coacher som ska
leda svenska deltagare i Rio pågått sedan hösten 2013 med regelbundna möten och
erfarenhetsutbyte.



Internationell utblick:
o IOKs president Thomas Bach har dragit igång Agenda 2020 för att få in förslag till hur
OS och proceduren för att utse OS-städer kan förbättras. Gensvaret från både den
Olympiska världen och allmänheten har varit stor och processen fortsätter nu i 14
tillsatta kommittéer som ska sammanställa resultatet. Mer om detta finns att läsa
här: >>>
o Just nu återstår 4 kandidatstäder i valet av arrangörsstad för vinter-OS 2022. Valet
står mellan Lviv i Ukraina, Peking, Oslo och Almaty i Kazakhstan där Oslo har en svag
opinion och riskerar att dra sig ur. Besked om vilken stad som får arrangera OS 2022
kommer i samband med IOK-sessionen i Kula Lumpur 31 juli 2015 då samtliga IOKmedlemmar röstar om värdstad.
o IOK har skrivit TV-avtal med amerikanska NBC till år 2032. Avtalsvärdet är drygt 52
miljarder kronor och av dessa går över 90 procent tillbaka till värdstäderna, de
nationella olympiska kommittéerna och de internationella specialförbunden.
o SOK kommer att ha en trupp om ca 50 aktiva till Youth Olympic Games i Nanjing, Kina
som genomförs 16-28 augusti 2014.
o 2015 arrangeras för första gången European Games som i sig inte är ett olympiskt
spel men som arrangeras av EOC (European Olympic Committee). Totalt kommer 20
sporter att finnas på programmet varav tre icke-olympiska.



Detta händer på SOK:
o 13-15 juni genomförs Youth Olympic Camp på Bosön. YOC är en del av
Utmanarsatsningen för unga talanger som sen kan ta nästa kliv in i T&T.
o SOK ska rekrytera 2 nya personer till Marknad då Jesper Pettersson slutat i april och
Josefine Hådell slutar i slutet av juni. Rekryteringen startar efter sommaren.
o Vi kommer att ha utförsäljning av delar av den återstående gästkollektionen från
Sotji. Beställningsblanketter med bilder och storlekar mailas ut till våra
kontaktpersoner under vecka 24. Beställning mailas in och kläderna hämtas på
Stadion. Faktura skickas i efterhand på jobb- eller privatadress.



Vi har nu lanserat den uppdaterade sponsorsidan på SOKs hemsida. Här finns ”grundkursen”
i de Olympiska Rättigheterna, Kalender, Grafisk Manual, Loggor, tips vid förfrågningar på
aktiva och ledare etc att ladda ner för sponsorer. Inloggningen är ”sponsor”, ”sponsor” och
här är länken till inloggningen: www.sok.se/sponsorer/loggain



SOK tipsar om aktivering mellan Sotji och Rio. Nu är en utmärkt tid att jobba med olympisk
inspiration internt och även kanske i externa kundaktiviteter. Kanske upplever de som jobbar
med sponsorskapet en viss OS-mättnad… men så är oftast inte fallet med resten av företaget
som inte levt med aktiviteterna på samma sätt. Tänk en olympiskt inspirerad hälsoresa från
nu fram till Rio… kanske bättre frukostvanor, mer rörelse i vardagen, input i ledarskapsfrågor
eller andra prestationsförbättrande och ”ökad-hälsa” aktiviteter. Både ledare, aktiva,
olympier och personer i SOKs resursteam kan vara både inspirerande och lärande. Passa på –
nu finns tid!



Och apropå aktivering så lanserar SOK nu i juni ”Sponsorutmaningen”. På mötet gjorde vi en
teaser om detta roliga projekt som bygger på SOKs tjänst ”Olympisk Utmaning” och som
genomförs som en utmaning/tävling sponsorföretagen. Vi mäter förbättringsprocenten på de
deltagande lagen mellan höst 2014 och vår 2015 vid 3 utmaningstillfällen. Varje sponsor kan
delta med hur många lag de vill över hela landet och vi kommer att ha både etappvinster och
slutvinster. Inbjudan och tävlingsregler skickas ut under juni och vi uppmanar er att dela den
med HR/Hälsa på era företag för att ge så många som möjligt möjlighet att delta. Anmälan är
öppen till början av september. Mer info kommer alltså inom kort!



Adecco gav oss en status på Traineprojektet som är en del i Adeccos arbete med att hjälpa
aktiva och fd aktiva med karriären vid sidan av idrotten. Projektet initierades våren 2013 och
på vägen har några sponsorer varit delaktiga i processen att hitta formen för genomförandet.
Vi har nu gått ut till aktiva och fått en del intresseanmälningar som just nu följs upp och
sorteras. Adecco tar nu nästa steg och kontaktar de företag som visat intresse för att
eventuellt ta emot aktiva på sina arbetsplatser. Fler sponsorer är så klart välkomna att ta del
av upplägget – kontakta Christian Rähn på Adecco christian.rahn@adecco.se om vi kan ha ett
inledande möte med HR-personer på just ditt företag!



Vi visade en grovplanering på de kommande sponsormötena 2014/2015. Finns att se på
sponsorsidan på SOKs hemsida. Nästa möte blir i september med förhoppningsvis en
internationell inspiratör och en workshop kopplad till det. Inbjudan kommer!

Mötet avslutade med lunch och SOKs ordförande Stefan Lindeberg passade på att tacka alla
sponsorer för det stöd vi har och som ger oss möjlighet att stötta de aktiva fram till rekordet 15
medaljer på vinter-OS i Sotji!
Stort tack – utan er är det så klart inte möjligt!
Stockholm 2014-06-05
Lotta Olsson

