
Årsmelding 2015 

Styrets sammensetning: 

Styreleder   Christer Bonsaksen (2015-2017) 

Økonomiansvarlig  Ronny Solberg (2015-2016) 

Sportslig leder   Trond Antonsen (2015-2016) 

Styremedlem   William Leonhardsen (2015-2016) 

Styremedlem   Petter Hjelseth Olsen (2015-2016) 

 

Fra styret: 

Det er i perioden avholdt 6 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi og 

bytte av utstyrsleverandør 

Hjemmekamper/leie av baner: 

Laget spilte alle hjemmekampene i Glomfjord bortsett fra 1 stk på Reipå Gress. Vi prøvde oss 

på salg av div kiosk varer på hjemmekampene og dette gav resultat på ca 10.000kr ekstra. 

Dette tok mye tid fra styret som hadde ansvaret på hjemmekampene. Hovedsponsor dekker 

baneleie gjennom sponsoravtale samt avtale mellom Yara Glomfjord og Glomfjord IL. 

Trening gjennom vår og vinter foregår i Reipå hallen. Dette er en stor kostnad for klubben 

samtidig som den gir oss gode treningsmuligheter på vinterstid. 

Økonomi: 

Se vedlegg fra økonomiansvarlig Ronny Solberg 

Styret har jobbet med en langsiktig planlegging av økonomien for å få ned kostnader slik at 

klubben kan bygge litt egenkapital. Et av vedtakene var å bytte utstyrsleverandør fra Umbro 

til Nike. Et annet vedtak var å øke treningsavgiften for å bedre dekke de faktiske utgiftene vi 

har til trening. 

Sportslig: 

Se vedlegg fra hovedtrener Trond Antonsen 

Det ble på slutten av året forsøkt å etablere juniorlag inn under klubben både på herre og 

dame siden. Vi hadde et oppstartsmøte hvor tilbakemeldingene var positive. Etter hvert som 

tiden gikk ble det klart at det rett og slett ikke var nok aktuelle spillere, verken herrer eller 

damer til å starte rene junior lag. Det ble da startet opp et 5.div lag som skal bestå av 

juniorspillere samt seniorspillere fra 4.div HESA. Det ble også jobbet med et ny oppstartet 

gutte16 lag som består av spillere fra Nordre Meløy samt Gildeskål. 



Utstyr: 

Som foregående år så ble det brukt en del kroner på utstyr. Kostnadene på utstyr samt 

treningsleie er en noe av det styret kommer til å ha som fokus fremover. 

Dugnad: 

Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. Vi har to 

faste dugnader i året Tine fotballskole og dømming under Reipå Vintercup i tillegg til diverse 

må dugnader i hovedsak i Glomfjord Industripark. 

Fremtidsaspekter: 

Styret ser positivt på fremtiden for klubben. Det skjer mye positivt, sportslig sett, rundt 

klubben men samtidig er det viktig å vise litt nøkternhet og ikke gå for fort frem. Det er i 

hovedsak 2 ting styret ønsker å jobbe for: 

1. Bedre økonomistyringen og opparbeide seg egenkapital 

2. Bygge opp administrasjonen og støtteapparatene rundt klubben 

 

For Meløy FK, styreleder 

Christer Bonsaksen 

 

 

 



Kommentarer til Resultatregnskapet 2015 for Meløy FK 

 

Resultatregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 72.100 sammenlignet med + kr. 8.200 i 2014. 

Inntektene ihht resultatregnskapet viser at inntektene i 2015 har økt med omtrent kr 32.000 

sammenlignet med 2014. En vesentlig årsak til denne positive utviklingen er at treningsavgiften ble økt 

fra kr 1.500 i 2014 til kr 1.750 i 2015, som økte inntektene med kr 20.000.  

I tillegg kan det legges til at pga seriemesterskapet og opprykk til 4. divisjon fikk klubben en 

tilleggsutbetaling fra hovedsponsoren på kr. 10.000. 

Ser man på utgiftssiden så er den samtidig redusert med kr 30.000 i 2015 sammenlignet med 2014. En 

vesentlig årsak til denne forbedringen er at klubben i 2014 hadde et lån som man betalte ned på. Dette 

ble avsluttet i løpet av 2014. Eneste utestående kortsiktig gjelde klubben har pr. utgangen av 2015 er 

et lån på kr 10.000 til Karl N. Meløysund.  Det var opprinnelig på kr 10.000. I løpet av 2015 ble lånet 

nedbetalt med kr 5.000. Siste avdrag forfaller medio juni 2016. 

Mvh. 

Ronny Solberg 

Økonomiansvarlig Meløy FK 

 

 

  



Meløy FK seniorlag Herrer 

Sportsrapport 2015 

Startet opp treningen første uka av januar tre treninger i uka. La vekt på mye av det samme 
som året før med pasningsspill. Oppmøte på treningene var bra og etter hvert kom det 
fremgang i spillet.  

Nytt for året var vinterserien og der var vi så heldig at vi fikk innpass. Vi spilte mot lag fra 
tredje og fjerde divisjon så det var sterk motstand for oss. Fokuset i disse kampene var å 
prøve ut spillesystem og hvilke spillere som kunne brukes i de forskjellige posisjoner. Dette 
var nyttig lærdom for oss og spillerne virket fornøyd med opplegget.  

Spilte også en treningskamp mot Sørfold der vi tapte 2-0, men spillet til Meløy stod ikke 
tilbake for motstanderen. Vi åpnet seien mot Storm Bodø på bortebane der vi åpnet med 
seier 2-6 dette var en fin start for oss og ved halvspilt serie lå Meløy FK i toppen av 5 Div. 

Arnt Even Jensen gjorde sitt inntog i trenergruppa i siste halvdel av vårsesongen. Det viste 
seg å være et godt valg. Arnt Even bidrar med menneskelig samt fotballkunnskaper som 
utgjør et fruktbart og godt samarbeide mellom de to trenerne på laget. 

5 div.  Salten ble vunnet på målforskjellen. Innstrandens 2 ble slått på bortebane 2-0 og for 
mange var det en stor idrettsglede å sikre opprykket. Vi spilte oss til 40 poeng og 63-23 i 
målforskjell. Slik undertegnede greier å se tilbake er det tredje beste scoringsresultatet 
Meløy FK noen gang har hatt. 

Meløy FK var det beste bortelaget i serien med 7 seiere 1 tap og 1 uavgjort. 
Seriemesterskapet gjorde at vi fikk spille kretsfinale mot Bossmo/ Ytteren på Mo i Stålhallen. 
Spillet var godt men det ble tap 1-0. 

Serieoppkjøringa mot 2016 er i full gang, og en del ungdommer er kommet til. Samtidig har 
vi startet et 5 div lag og et guttelag. Vi går en meget spennende sesong i møte. Det kreves 
større administrasjon og flere personer i arbeide da klubben vår har vokst mye i det siste 
året. 

Sammen får vi det til                                      For Trenerteamet Meløy FK 

Trond Antonsen 

                                                                               

 

 

 

 

 




