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Sponsringspaket Levande Park

Järn: 2 500-7 500 kronor, engångssumma. Skylt som delas med andra
järnsponsorer vid entrén, ej logga.
Brons: 7 500-15 000 kronor, engångssumma. Egen liten skylt med logga vid
entrén.
Silver: 15 000-25 000 kronor, engångssumma. Egen mellanstor skylt med logga
vid entrén.
Guld: 25 000-50 000 kronor, engångssumma. Egen stor skylt med logga vid
entrén. Extra skylt med logga vid en av planerna. Möjlighet att medverka vid alla
MSSK´s evenemang, t.ex. cuper, MSSK-dagen, Valborgsfirande m.m.
Diamant: 50 000 kronor eller mer, engångssumma. Egen stor skylt med logga vid
entrén. Extra skylt med logga vid en av planerna. Möjlighet att medverka vid alla
MSSK´s evenemang, t.ex. cuper, MSSK-dagen, Valborgsfirande m.m. MSSK kan vid
2 tillfällen per år skicka ut era erbjudanden till medlemmar i föreningen. Möjlighet
att vara matchvärd vid A-lagens matcher, samt att nyttja arenan för egna
arrangemang.
För privatpersoner/lag: Köp planandelar á 300kr kvm. Ditt namn kommer att
finnas med på tavla vid entrén.

Kontaktperson
Nils Norberg, kassör MSSK
E-post: nils.norberg@mssk.se
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Kort om projektet
MSSK har i dagsläget sina planer utspridda på Furunäset, Klubbgärdet samt i
skogen Munksund (”Skogsparken”), utöver den enda spelbara planen på
föreningens arena Parken som idag bara nyttjas av A-lagen. Orsakerna till att
föreningen vill samla alla planerna på Parken är många, bland annat:
•

Konstgräsplanen på Klubbgärdet är av dålig kvalitet och kan därför inte
användas så mycket.

•

Det finns varken omklädningsrum eller toaletter i anslutning till planerna.

•

Det finns inga tydliga avtal mellan kommunen och föreningen, gällande hur
länge MSSK får nyttja planerna på Furunäset. Nu planeras husbyggen och
risken finns att föreningen blir av med planerna med kort varsel.

•

MSSK vill ge alla lag möjlighet att träna och spela match på föreningens
arena för att öka sammanhållningen och förbättra möjligheterna till
samordning inom föreningen.

För att lösa den situation som är idag, har en projektgrupp bestående av föräldrar
och ledare från MSSK, tillsammans arbetat med att undersöka möjligheterna för
Munksund/Skuthamn SK att få fler planer på Parken.

Mål med projektet:
•

Alla lag i föreningen ska kunna träna och spela matcher på Parken.

•

Parken ska bli en levande mötesplats för medlemmarna i föreningen och
Munksund.

För att uppnå målen har en bedömning gjorts att det på Parken skulle behövas två
stycken 11-mannaplaner, varav den ena kan delas upp i två stycken 7-manna,
samt en 9-mannaplan som även kan delas upp i tre stycken 5-mannaplaner.
Nu har arbetet med projektet Levande Park kommit fram till genomförandefasen
och MSSK är beroende av hjälp med finansiering. Vi hoppas att NI vill vara med
och stötta projektet så att visionen kan bli verklighet!
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