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Ösmo GIF Fotboll grundades 1935. Ösmo GIF Fotboll inspirerar 

och bidrar till en sund utveckling av det lokala samhället och 
folkhälsan. I föreningen spelas breddfotboll där alla kan vara med,  
spelet präglas av kamratskap och rent spel. 
Föreningens hemma plan är Ösmo IP där man också har sitt kansli. 
Under 2015 så har föreningen haft 440 medlemmar, med fördelningen 
 

Knattar:    47st (fotbollsskolan) 
Pojkar:  182st 
Flickor:    82st 
Seniorer:  110st (varav 55 ledare) 
Stödsponsorer:  19st 

 
Föreningen deltar i seriespel 2016 med ca 20 lag.  

 
Vill du som företagare vara med och sponsra föreningens fortlevnad 
och utveckling?  

 

Guldsponsor – 12 000 kr 

Bidrag: 12 000 kr 
Avtalet gäller i 12 månader 
I avtalet ingår reklamskylt/banderoll placerad i anslutning till 

fotbollsplanen, logo på hemsidan, sponsorskylt i cafeterian (inomhus) 
samt fika i cafeterian med sponsorkort. Dessutom inbjuds ni till en 
nätverksträff under säsongen samt ett matchspel. 
Produktionskostnad för reklamskylten tillkommer (stora skylten) 
 
Produktionskostnad för reklamskylten tillkommer (stora skylten) 
 

 
(företags logo skickas till info@osmofk.se för framtagning av skylt) 
 
  

mailto:info@osmofk.se
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SPONSORÖVERENSKOMMELSE 
 

 

………………………………………………………………………...  har tecknat följande samarbets- 

och reklamöverenskommelse med Ösmo GIF FK i syfte att stödja klubbens 
verksamhet. 

 
 

Betalning och avtalstid  
Ösmo GIF FK upplåter rätten till Sponsorn att utnyttja klubbens goodwill for sin 

marknadsföring. 
 

Avtalstidens längd är 1år. (2016-03-01 – 2016-12-31) 
 

För ovanstående åtagande erlägger Sponsorn 12.000 kronor/år. 
 

Beloppet betalas ut mot faktura.  

 
Betalning erläggs helårsvis i förskott. Avtalet gäller i 12 månader. 

Föreningen har rätt att säga upp avtalet om inte Sponsor erlägger betalning.  
 

Ansvar  
Föreningen ansvarar för montering och demontering av reklamskyltar.  

Att betala produktionskostnad för reklamskylten. (stora skylten ca: 1000 kr) 
 

Skyltutformning  
Sponsor uppdrar åt Ösmo Fotboll att ta fram reklamskylt enligt sponsors önskemål 

 
Sponsor ansvarar för att text och bilder på reklamskyltar är i enlighet med reklam 

lagar och att de inte är moraliskt eller etiskt anstötligt. 
 
 

___________________________  ___________________________ 

Sponsor     Firmatecknare signatur 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Företagets organisationsnummer  Företagets fakturaadress   

 

 

___________________________  ___________________________ 

Datum      Firmatecknare Ösmo Fotboll 


