Noteringar från SOK Sponsormöte 11 maj 2015
Plats: Sofitornet, Olympiastadion
Observera att detta dokument och pp-bilder till noteringarna nedan finns på sponsorportalen.
*************************************************
Inledning
Vi startade mötet med en kortare presentationsrunda och att hälsa vår gäst Viktoria Helgesson
särskilt välkommen.
Dagens agenda:
 Nya kollegor på SOK


Summering av vintersäsongen



Viktoria Helgesson!



Europeiska Spelen, Baku 12-28 juni



Olympic Day och “1 år till Rio” – event i Kungsträdgården



Olympic Camp, Playitas november



Kort “just-nu-info” från SOK

Nya kollegor på SOK
I mitten av mars tillträdde Anna Lundin som ny Kommunikations- och marknadschef på SOK. Anna ska
utveckla och driva kommersiella samarbeten och projekt för att skapa intäkter till SOK:s Topp- och
talangprogram. Samtidigt pågår arbetet med att stärka bilden av SOK och det Olympiska varumärkets
värderingar vilket också tydligare genomsyrar all verksamhet som sker på SOK. Anna kommer
närmast från LynxEye brand consultants i Stockholm där hon arbetat i tre år som projektledare och
ansvarig för försäljning av tjänster som varumärkes - och marknadsstrategier och hon har också
genomfört dessa projekt för ett stort antal företag och organisationer.
Innan dess så var Anna på Tetra Pak International i fem år och arbetade som ”Global product
manager” med analyser, marknads- och försäljningsstrategier och hållbarhetsfrågor
I början av maj började också Anna Hanspers på SOK i rollen som Marketing Manager. Anna kommer
att arbeta med sponsorer och olika projekt och inledningsvis innebär jobbet också att kartlägga olika
kommunikationsbehov. Anna kommer senast från egen konsultverksamhet men har 8 års erfarenhet
från Vasaloppet där hon byggt upp den befintliga sponsorstrukturen som Sponsrings- och
försäljningschef. Tidigare har Anna också haft rollen som affärsutvecklare och sponsringschef på
läkemedelsföretaget Pfizer.
Summering av vintersäsongen i Topp- och talangprogrammet
SOK:s sportchef Carina Skoog summerade säsongen för aktiva i T&T. Se pp-bilder för
sammanställning för respektive idrott. Det som sticker ut är alla medaljer på Skid-VM i Falun, Lag
Edin som vann guldet i herrarnas curling-VM, Emma Dahlström som världscupvinnare och XGamesvinnare i slopestyle skidor samt Nils van der Poel som försvarade sitt JVM-guld på 5000 meter
skridsko. Värt att notera är att det är två svenska skelleton-åkare som kvalificerat sig för att åka
världscupen nästa säsong och att de ska utvärderas för att ev få stöd från SOK.
Nu sker generellt en utvärdering av alla aktiva i vinteridrotterna och nästa talangselektion för nya
potentiella aktiva sker på Bosön den 20-21 maj. Utmanarsatsningen fortsätter också med nästa aktivoch ledarläger i Malmö den 12-14 juni!

Viktoria Helgesson
Vi hade bjudit in Viktoria Helgesson för att summera sin karriär för sponsorerna och också ge henne
möjlighet att tacka för det stöd hon fått under stora delar av sin karriär. Hon betonade hur viktigt det
har varit för henne i hennes satsning att ha ett starkt stöd både från sitt team och sina egna och
SOK:s sponsorer och att det blev en stor möjlighet för henne att satsa helhjärtat när hon kom in i
T&T. Carina Skoog berättade om att Viktorias karriär verkligen har lyft svensk damkonståkning till en
ny nivå och att det nu finns många unga talanger som har möjlighet att bli riktigt bra. Viktorias
styrkor i karriären har varit jämnheten och hennes fina koreografi och presentation av sina program.
Något som också stuckit ut internationellt.
Nu kommer Viktoria att fortsätta som koreograf och tränare och hon har också fått hedersuppdraget
att delta som Young Ambassadeur för sin idrott på kommande Ungdoms-OS i Lillehammer i januari
2016. Utöver det hoppas hon kunna jobba med ekonomi som hon utbildat sig i parallellt med
idrottskarriären. Vi önskar Viktoria stort lycka till med nästa steg!
Europeiska Spelen, Baku 12-28 juni
Sportsligt förbereder nu SOK deltagande i de första Europeiska Spelen som för första gången
arrangeras av Europeiska Olympiska Kommittén i värdstaden Baku, Azerbaijan.
Peter Reinebo gav oss en bild av både det sportsliga och politiska läget då det finns mycket att säga
utifrån perspektivet mänskliga rättigheter i diktaturen Azerbaijan. Den olympiska rörelsens hållning
är att idrottsarenorna eller byarna aldrig ska vara en plats för politisk, religiös eller kommersiell
propaganda. Samtidigt får truppen alltid mycket information inför spelen om läget i landet och varje
individ har alltid rätt att uttrycka sin åsikt när de får frågor om detta, likväl som det har rätten att
avstå att kommentera, särskilt under pågående spel. Inför spelen i Baku har ledarna redan fått
information av svenska ambassadören i Azerbaijan samt bland annat från organisationen Civil Right
Defenders. Även de aktiva kommer att få samma information. Övriga fakta om ES finns i pp-bilder till
mötet och här kan man hitta mer information: http://www.baku2015.com/
Olympic Day och ”1 år till Rio” i Kungsan
Under 2015 genomför SOK två större event där sponsorerna har möjlighet att vara delta på olika sätt.
Vi gick igenom eventet i Kungsan i augusti som startar SOK:s kommunikation mot Rio. Vi hänvisar till
utskickad inbjudan och vi behöver snarast besked om deltagande!
Olympic Camp för Rio-truppen 16-23 november 2015
Vi gav senaste nytt inför campen och presenterade de möjlighet sponsorerna har att ta del av
programmet på plats. Intresseanmälan till SOK senast 30 maj. Sista bokningsdag till Apollo 30 juni.
Definitiv namning av gäster i slutet av augusti. Se alla fakta i Apollos erbjudande!
Kort fakta om campen:




Olympic Camp arrangeras Inför varje OS för de aktiva och ledare som har potential att ta sig
till aktuellt OS. Campen är viktig för teambuilding och information och är ett mycket viktigt
inslag för både aktiva och ledare i förberedelserna inför spelen. I princip deltar också nästan
hela SOKs organisation och styrelse på campen och våra sponsorer bjuds traditionellt in till
en kvällsaktivitet.
Nytt inför OS i Rio är att Campen är förlagd till Apollos anläggning på spanska Playitas –
”Swedish Olympic Camp”. Campen genomförs i november (v. 47) 2015.
I samband med detta erbjuder SOK och Apollo alla sponsorer möjlighet att få än mer
delaktighet i campen. Apollo har tagit fram ett par olika förslag för gruppresor till Playitas i
samband med campen.





SOK kommer att arrangera block med föreläsningar för alla sponsorer kopplat till ett par
spännande teman där vi tar inspiration av ledare och aktiva som finns med på campen.
Utöver det kommer sponsorgrupperna att bjudas in till aktiviteter och middagar med alla
campdeltagare. Detta ingår i SOKs erbjudande till sponsorerna och ni står själva för ert eget
konferenstema/program för resan.
Se mer information i inbjudan och presentationsmaterial och erbjudande från Apollo på
sponsorportalen!

Kort och gott från SOK


Agenda 2020 – IOK:s förändringsarbete. Implementation är i full gång och IOK:s president
Thomas Bach åker just nu världen runt för att inspirera i förändringsprocessen. Bland annat
talade han nyligen i Förenta Nationernas församling och har gemensamt satt ett mål med FN
om att göra sport ännu mer betydelsefull för samhällets utveckling.



Rio2016 – biljetter finns nu till försäljning på den svenska marknaden och för att köpa
biljetter registrerar man ett konto på www.cosport.com. Senaste nytt från Rio är också att
det mesta går enligt planerna och just nu finns inga tecken på förseningar i byggnationer eller
liknande.



EYOF, European Youth Festival, Tblisi, Georgien 26 juli – 1 augusti. Sverige deltar med ca 45
aktiva och 15 ledare.



SOK:s tävling “Sponsorutmaningen” har gått i mål och under nästa vecka kommer vinnarna
som får resa till Olympic Camp i November att presenteras.



Vi önskar att ni använder vårt formulär för att boka aktiv/ledare till era event. Vi har mycket
förfrågningar och är ibland flera personer som hanterar dessa och formuläret underlättar
mycket för oss. (Dessutom är det ett mycket bra formulär att skicka ut om ni får interna
förfrågningar på aktiva och ett bra underlag för att hålla koll på vilka aktiva ni har engagerat
över tid!) Finns att hämta på Sponsorportalen - Tack på förhand!



Aktiv eller idrottare, det är så vi säger. Vi riktar ett önskemål om att hålla er till benämningen
aktiva, idrottare eller olympier när ni pratar om de personer som ingår eller har ingått i SOK:s
olika stödprogram. Olympier fungerar fint när vi pratar om personer som representerat ett
land i ett olympiskt spel.



Sponsorportalen med ALL dokumentation och kalendrar hittar ni här:
http://www.sok.se/sponsorer/loggain.4.18ea16851076df6362280005301.html
Användarnamn: sponsor
Lösenord: sponsor
Titta in och dela gärna med er till kollegor som inte kunnat närvara!

Nästa möte blir i september. Datum meddelas i juni!
Mötet avslutades med lunch och lite mer frågor för de som hann stanna. Vi tackar alla som kom till
mötet och ni som inte hade möjlighet att närvara – välkomna att ringa mig om ni vill ha mer klarhet i
något i noteringarna!
Stockholm 2015-05-15
Lotta Olsson med kollegor
lotta.olsson@sok.se, 0709-828040

