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Sture Karlsen

Fra Styret
Det er avhold 20 styre-/arbeidsmøter i perioden.
Fokusområder:
-Utdanning trener
(Sture Karlsen)
-Avklaring økonomisk situasjon
Inkl. planlegging modeller for tilbakebetaling av utestående fordringer
-Oppfølging sponsorer
-Organisering av dugnadsjobber
-Tilrettelegging operativ drift
-Oppfølging forespørsel fra damelag om å bli tatt opp i klubben
Avklares i januar, 2012
Hjemmekamper-/Arena
Klubben har videreført avtale med Glomfjord IL.
Viser til Årsmelding 2010.
Økonomi
Likviditeten har forbedret seg mye ift situasjon høsten 2010
Høsten 2010 var klubben nærmest likvid konkurs. (Se Årsmelding 2010)
Nedbetaling av utestående fordringer er iht oppsatt plan.
Arbeid med oppdateringer, forlengelser av eksisterende sponsorer er startet høsten 2011
Inkl. å se på muligheten for nye sponsorer.
Sterkt fokus på å få til langsiktige avtaler (min 3 år), for å få et grunnlag til innkjøp av nye draktsett inkl.
logo fra sponsorer.
Arbeidet vil være sluttført ila januar, 2012
Status leverandørgjeld pr. 31.12.2012 ?
Status personlig gjeld pr. 31.12.2012 ?
Status lån/kassakreditt NB pr. 31.12.2012 ?
Ref regnskap 2011.
Sportslig
Viser til egen rapport fra Sportslig ansvarlig/Trener
Strategi
Alle strategiske planer i Årsmelding 2010 er effektuert
Både sportslig og økonomisk

Sportslig
Aktuell trener for 2011 , med tilholdssted i Bodø fortsetter ikke.
Ny trener blir Sture Karlsen, Glomfjord
All aktivitet i Bodø opphører
Alle spillere i 2011 har tilhørighet i Meløy
Økonomisk
Alle avtaler i Bodø blir sagt opp.
Det blir inngått avtaler med alle våre kreditorer, med detaljert nedbetalingsplaner.
Alle kreditorer aksepterer våre tilbud.
Videre fremover/2012
Sportslig
Det er planlagt et endelig, avklarende møte 11. januar 2012 om å få avklart om Damelaget i Meløy blir
en del av Meløy FK.
Styret i Meløy FK har høy fokus på å få dette til å lykkes
Som det fremkommer i rapport fra Sportslig ansvarlig, gikk vi ned i 5.div. etter sesongen 2011.
I skrivende stund er det uavklart om klubben ev. får tilbud om spill i 4.div.
Dette pga av forandringer i høyere divisjoner
Økonomi
Budsjett og likviditetsplan tilsier at vi økonomisk er på riktig vei.
Nedbetalingsplaner av utestående fordringer går iht oppsatte planer.
Likviditeten er styrket.
Laget har igjen kontroll på økonomien:
Ila 2012 vil all leverandørgjeld være betalt.
Ila 2013 vil all personlig gjeld være betalt
Ila 2014 vil lån være nedbetalt og klubben er igjen gjeldfri.
Utstyr
Med høy fokus på økonomistyring, inklusiv plan for nedbetaling av gjeld, har klubben
-Betalt kjøreutgifter til alle bortekamper, inkl. overnatting, etc
-Betalt tapt arbeidslønn når dette har vært nødvendig
-Kjøpt inn nytt sett overtrekksdrakter (Eies av klubben)
-Har lagt inn i budsjett 2012 innkjøp av nye sett spillerdrakter, inkl. draktsett til ev. Damelag
-Har forsøkt å dekke inn de fleste ønsker på div. utstyr til operativ drift
Dette etter mange gode ide’er fra trener-teamet
Glomfjord 31.januar, 2012, For styret i MFK
Stein Henriksen

Leif Kristiansen
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Økonomisk leder

Vedlegg: 1. Rapport 2012 fra sportslig leder

