Avtal
Nedanstående avtal har upprättat mellan Väskinde Allmänna Idrottssällskap nedan kallad
(Vias ) och Gotlands Internationella Företagarförening nedan kallad ( GIFF ).
Vais upplåter sin plats i div 6 herrar spelåret 2020, till GIFF under förutsättning att.
GIIF förbinder sig att följa nedanstående punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dom har egen tränare och ledarstab.
Dom trycker upp två matchställ ett blått och ett vitt med Vais logga.
Dom står för samtliga kostnader för laget.
Dom står för kostnader för material.
Dom står för domaravgifter.
Dom står för ev: böter som laget åstadkommer.
Dom betalar medlemsavgift samt licenskostnader 850 kr till Vais.
Dom rapporterar in lokstöd.
Dom har kiosk öppen under match.
Uppträder samt följa Vais policy, regler och stadgar.
Vais förbinder sig att:

•
•
•
•
•

Vais upplåter träning och spelplan.
Vais upplåter omklädning och materialförråd.
Vais upplåter klubblokalen för möten och sammankomster.
Vais godkänner spelarförflyttning mellan lagen.
Vais ombesörjer inköp och administrerar lagets kostnader förutsatt att GIIF
betalat in beräknad årskostnad på 70.000 kr till Vais.
Vad som ingår i beräknad kostnad 70.000 kr.

•
•
•
•
•
•

Anmälan & Domaravgifter till förbundet
Matchställ två st a 8000.-. Tillfaller inkl sponsorer Vais, år 2021.
Träningsbollar 15 st a 300.- 4.500.- Matchboll 5 st a 800.- 4.000.Medlem & Licensavgifter 25 x 850.Vaktmästarkostnad & Plan & Anläggningskostnad
Övriga kostnader

Kostnader utöver ovan uppställning betalas av GIFF.

15.000.16.000.8.500.21.250.8.000.1.250.70.000.-

Ev övergångar från andra föreningar står respektive spelare för.
Vais förbinder sig att överlåta inköpt material av GIFF, efter 2020 års säsong.
Vais förbinder sig att överlåta ev: vunnen div 5 plats till GIFF år 2021.
Tryckta spelartröjor med reklam tillfaller Vais 2021.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav båda parter tagit
var sitt.
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