
 
 
 
 
 

Tävling för FUB:s lokalföreningar 
Pris: 10 000 kr 

 
Under 2021 vill vi lyfta 1956-klubben lite extra. Målet är att så många lokalföreningar som 
möjligt försöker värva minst ett företag var som sponsrar FUB:s 1956-klubben.  
För att göra det extra spännande utlyser vi även en tävling där den lokalförening som värvat 
flest företag 2021 vinner 10 000 kr. 
 
1956-klubben har nu varit igång i några år. Vissa lokalföreningar har genom åren värvat 
många företag och fått extra pengar för att hitta på roliga saker tillsammans. Oftast är 
företagen med i flera år och då får er lokalförening en utbetalning varje år som företaget är 
med i 1956-klubben. I Unik nr 5 2020 kan ni t ex läsa om FUB Kristianstad och vad de hittat 
på för roligt med sina extrapengar.  
De värvade många företag 2016 och har fått pengar för dem varje år sedan dess.  
 
Genom 1956-klubben har ni som lokalförening chans att tjäna extra pengar genom att värva 
företag som går med. Det kostar just 1 956 kr per år för företaget att sponsra FUB genom 
1956-klubben.  
Då får företaget: 
En pin 
Ett diplom 
Sin logotyp på vår webbplats och i Unik.  
 
För varje företag som lokalföreningen värvar får föreningen 800 kr. Övriga delar går till 
Riksförbundets arbete (som inkluderar stöd och service till våra lokalföreningar och 
länsförbund) och till administrativa kostnader som också behöver täckas. Utbetalningarna till 
lokalföreningarna sker antingen i juni eller december beroende på när företaget värvades.  
Det finns ingen gräns för hur många företag varje förening får värva. 
 
Tävlingsregler: 
Skicka in den ifyllda blanketten/blanketterna allt eftersom.  
I december 2021 utses den vinnande lokalföreningen. 
Om det blir jämt lottas den vinnande lokalföreningen. 
Ett företag räknas som sponsor så snart de betalat fakturan. 
 
Det är viktigt att tänka på folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin.  
Det går bra att ringa eller ta med blanketten då ni ändå ska någonstans.  
Blanketten finns som pdf på vår webbplats om ni vill mejla den till någon  
eller skriva ut och ta med. 
 
Lycka till! 
 


