ÅBYGGEBY
FOTBOLLSKLUBB
SINCE 1984

PARTNERKATALOG
2021
ÅbyggebyFKärenmodernidrottsaktörsomgörGävleborg
starkare.Genomenhållbarföreningsmodellbidrarvitillsocialt
ansvarstagandeochenlevandelandsbygd!

Varmedpåresanduockså..

abyggebyfk
abyggebyfk

WWW.ABYGGEBYFK.SE

#ÅFKFAMILJEN

ÅBYGGEBY FOTBOLLSKLUBB
Åbyggeby FK startade sin verksamhet året 1984. Efter många framgångsrika år med
barn-, - ungdoms och A-lagsverksamhet så valde styrelsen att år 2006 låta föreningen
ligga vilande. Under många år väntade styrelsen på att lämna över verksamheten till
lämpade personer. År 2017 inleddes övertagningsprocessen där det stod klart att
föreningen skulle starta upp igen med ett Herrlag i Division 6 Gästrikland. Planen var att
ta sig till Division 4 på två år samt växa som förening. Både på och utanför fotbollsplanen
för att också blir en betydande samhällsaktör i området Åbyggeby.
För föreningen är tillväxtprocessens hållbarhet viktigt. Föreningslivet vilar på ideella
krafter och föreningen vill vara med än bara en fotbollsklubb.
Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningen och vårt mål är att
ständigt utvecklas och svara på samhällets och idrottens innovationer. Våra tre
övergripande riktlinjer och värderingar syftar till att vår moderna förening engagerar
genom socialt ansvarstagande och en levande landsbygd.
Visionen är att Åbyggeby FK är en modern idrottsaktör som gör Gävleborg starkare,
genom en hållbar föreningsmodell bidrar vi till idrottens utveckling, både på och utanför
de kritande linjerna.

INRIKTNINGAR 2021
SPORT

SAMHÄLLSANSVAR

Herrlag Div 3 & samarbetsklubb Div 5

Stötta utsatta områden i Gävle, Ex. dela

Fotbollsskola Forsgården Forsby

ut material

Sommar- och lägerverksamhet på barn-

Stötta en minnesfond med koppling till

och ungdomsnivå

Gävles föreningsliv

Kartläggning av barn- och

Pilotförening - Förenklade

ungdomsverksamhet samt

tävlingsformer SvFF

damverksamhet

Arbeta för en levande landsbygd genom
aktiviteter i området Forsby/Åbyggeby
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ÅBYGGEBY FOTBOLLSKLUBB
LÅNGSIKTIGA MÅL̈SÄTTNINGAR
Föreningen har en stabil och hållbar organisation.
Föreningen har en stabil ekonomi med en omsättning på minst 1 mkr, varav 500 tkr i
marknadsintäkter och minst 10% av omsättning i eget kapital.
Föreningen har ett herrlag i minst division 2 & 2: a lag i division 4.
Föreningen har ett damlag och eller på något annat sätt är en del av en dam
verksamhet i Gästrikland
Föreningen har växt med barn- och ungdomsverksamhet eller är en del av en annan
verksamhet i närområdet vilket i stort innefattar en hållbar talangutveckling och
försörjning av framtida seniorspelare och ett bidrag till fotbollsgästrikland.
Föreningen anses som ett av idrottsgästriklands modernaste varumärken och varvar
aktiviteter med offensiva ställningstaganden för ett hållbart samhälle.
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BLI PARTNER TILL MER ÄN FOTBOLL
HUVUDPARTNER 2021 - 25.000KR/SÄSONG
Som huvudparter är du med och utvecklar föreningen. Du får unik inblick i föreningens
styrning och har möjlighet att styra vilken väg det sociala hållbarhetsarbetet skall
utvecklas. Du är inte bara beställare utan fyller också en viktig funktion med er
branschkunskap. Detta är för dig som vill vara med och ta taktpinnen. Priset inkluderar
exponeringsvärden för samma summa, alternativt CSR-partner. Ni exponeras med
fördel längst fram i samtliga sammanhang. Individuell kommunaktionsplan upprättas.
Exponering:
Framsida stor logga (bröst/mage) - 25.000 SEK
Baksida stor logga (rygg) - 15.000 SEK
Armar - 7.500 SEK
Shorts logga (ben) - 10.000kr
Baksida shorts logga (ben/centralt) - 7.000kr
*Reklamskatt 6,9% och tryckkostnad tillkommer
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VÄLKOMMEN MED DITT STÖD TILL
#ÅFKFAMILJEN...
DU SOM GER FÖR ATT BIDRA, INTE FÖR ATT FÅ
DET STORA PAKETET
CSR-Partner
Partner till våra områden inom socialt ansvarstagande och den levande landsbygden.
Här får ni synas i våra aktiviteter, exponera er med vår värdegrund och associeras med
våra strategier. Våra aktiviteter rapporteras årligen enligt er standards för
socioekonomiskt bokslut vilket gör det fördelaktigt att för att inkludera partnerskapet i
ert sociala hållbarhetsarbete. Exponering i våra sociala medier och på webbsida kopplat
till dessa områden. Kostnad enligt ök från 10.000 SEK.
DET LILLA PAKETET
Reklamskylt på Brynäsvallen - 5000 SEK/säsong
Långsida bakom spelarbås ca 3x1 m, Skylten exponeras vid varje hemmamatch och
övriga aktivitetstillfällen föreningen har på anläggningen. Med er kreativitet blir skylten
levande.
Matchsvärd - 3000kr (10 hemmamatcher)
Välj själv vilken match ni vill ha. Det är först till kvarn som gäller. Vissa matcher är mer
populära så fundera inte för länge. Ni syns i sociala medier innan match och speakern
presenterar företaget under matchen. Ni får möjlighet att utse matchens lirare och
exponera er med kringaktiviteter under matchen (inkl arenadressing) med möjlighet att
dela ut ”giveaways” eller dyl för ökad exponering. Er fantasi sätter gränsen!
Matchbollen - 1500kr (10 hemmamatcher)
Välj själv vilken match ni vill ha. Det är först till kvarn som gäller. Vissa matcher är mer
populära så fundera inte för länge. Synas i sociala medier innan match och speakern
presenterar företaget under match.'
Samtliga parterna erhåller tacktavla årligen och reklamskatt 6,9% och
tryckkostnad tillkommer på samtliga paket.
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VÄLKOMMEN MED DITT STÖD TILL
#ÅFKFAMILJEN...
DU SOM GER FÖR ATT BIDRA, INTE FÖR ATT FÅ
STÖD OSS SOM PRIVATPERSON?
Stödmedlem privatperson - 49/99/149kr/månaden (löpande)
Som stödmedlem till föreningen är du ovärderlig. Du är med och bidrar till bygdens
fotbollsförening, en levande landsbygd och bidrar till att vi har möjlighet att investera i
utveckling. stödmedlem är en kommunikationstjänst du också blir en del av en
gemensam finansieringsmodell för föreningen. Som privatperson får du exklusiv
kommunaktion, partner-erbjudanden och möjlighet att delta i lotterier och tävlingar.
Vi exponerar stödmedlemmarna på hemsidan och sociala medier.

VILL NI BLI PARTNER ELLER HAR FRÅGOR KONTAKTA

Victor Holmgren

Henrik Persson

070-250 49 20

070-779 01 81

victor@abyggebyfk.se

henrik@abyggebyfk.se
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