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Årsmelding 2017 

Styrets sammensetning: 

Styreleder   Christer Bonsaksen (2015-2017) 

Nestleder   William Leonhardsen (2015-2017) 

Økonomiansvarlig  Petter Hjelseth Olsen (2015-2017) 

Styremedlem   Trond Antonsen (2015-2017) 

 

Andre roller i klubben: 

Sportslig Leder  Svein Fredriksen 

Hovedtrener 4.div  Arnt Even Jensen (frem til april) / Kjetil Kristensen (fra april) 

Hovedtrener 6.div  Trond Antonsen (fra juli ass.trener 4.div) 

 

Fra styret: 

Det er i perioden avholdt 3 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi og 
dårlig oppmøte på treninger/kamper. Grunnen til det lave antall styremøter er at vi har etter 
hvert fått dreis på styring av klubben og det er derfor ikke vært behov for hyppige 
styremøter. De avgjørelsene som har vært tatt utenom styremøter har vi tatt skriftlig 
utenom møterommet. Annet arbeid har vært samarbeidsavtalen mellom alle klubbene i 
Meløy kommune. Her har det vært avhold 3 møter hvorav 2 av møtene har vært i 
arbeidsgruppen for å arbeide med avtalen. Denne avtalen skal vi fortsette å jobbe med og 
målet er at den er klar til 2019 sesongen. Svein Fredriksen sammen med Christer Bonsaksen 
har vært klubbens representanter i arbeidsgruppen. Vi har hatt et evalueringsmøte i 
november 2017 for å evaluere sesongen. Erfaringene fra dette er dokumentert ned. 

Styret hadde mål om å få Baron Cup opp å gå igjen men dette ble det ikke tid til da all tid 
gikk med til å holde laget aktivt gjennom hele sesongen. 
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Hjemmekamper/leie av baner: 

Lagene våre spilte alle hjemmekampene i Glomfjord, bortsett fra 1 gjesteopptreden på Halsa 
Kgb og på Reipå Gress. Avtalen med kiosksalg hos hjemmekampene til 4.div laget videreførte 
vi i 2017 med Glomfjord IL. På de få hjemmekampene 6.div hadde så ble det ikke noe 
kiosksalg. 

Trening gjennom våren 2017 foregikk i Reipå hallen. Dette er en stor kostnad for klubben 
samtidig som den gir oss gode treningsmuligheter på vinterstid. 

 

Økonomi: 

Se vedlegg fra økonomiansvarlig Petter Hjelmseth Olsen 

Styret har hatt stort fokus på økonomi de siste sesongene og nå gir fokuset resultat med 
egenkapital som vokser hvert år og pluss i regnskapet. 

 

Sportslig: 

I 2017 videreførte vi 2 seniorlag. 1 lag i 4.div og 1 lag i 6.div. Vi møtte tidlig på problemer 
med dårlig oppmøte på treninger og kamper. Vi kjøre hele pre-season fra 1.januar til 
seriestart i Reipå Hallen med Arnt Even Jensen som hovedtrener for 4.div og Trond Antonsen 
som hovedtrener for 6.div laget. Vi kjørte separate treninger for lagene. Når det nærmet seg 
seriestart trakk hovedtrener 4.div seg og vi måtte ut på trenerjakt. Kjetil Kristensen ble da 
hentet inn som hovedtrener 4.div. 

Seriespill ble en tøff affære for begge lagene. Vi hadde et ungt lag i 6.div som fikk det for tøft 
fysisk mens laget i 4.div var for dårlig trent til å kunne hamle opp med de beste lagene i 
Nordland. 

For hovedtrenernes ord om sesongen se lengre ned i årsmeldingen. 

 

Utstyr: 

I 2017 ble det ikke kjøpt veldig mye nytt utstyr. Dette var pga store kostnader med nytt 
utstyr i 2016 som betydde at vi ikke hadde behov for mye nytt utstyr i 2017. Draktsettet, 
treningsutstyr, medisinsk utstyr hadde vi fra før, så de kostnadene vi hadde på utstyr var kun 
for å supplere.   
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Evalueringsmøte etter sesongen: 

Som kommentert på årsmøtet for 2016 ble det avhold et evalueringsmøte både i 
styre/sportslig utvalg og sammen med spillerne etter sesongslutt i 2017. Resultatet av denne 
evalueringen finnes dokumentert. Det er laget en mal for oppsummering slik at dette 
arbeidet enklere skal kunne gjennomføres etter hver sesong. 

 

Dugnad: 

Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. I 2017 
jobbet vi lite dugnad i forhold til det som vi har gjort de siste årene. Grunnen til at vi har 
kunnet gjøre dette er at vi har kontroll på økonomien. I 2017 var vi instruktører på Tine 
Fotballskole og vakter på festen under båtmessen på Ørnes. 

 

Fremtidsaspekter: 

Det har gått litt opp og ned for klubben sportslig sett de siste sesongene, men klubben 
driftes bra, økonomien er bra så når det gjelder fremtidsaspektene for Meløy FK så er det 2 
fokus områder i årene som kommer. 

1. Arbeide med for å få signert samarbeidsavtalen – Sammen for Meløy. Dette arbeidet 
vil pågå ut 2018 og muligens inn i 2019. 

2. Bygge opp administrasjonen og støtteapparatene rundt klubben. Dette skjer i samråd 
med samarbeidsavtalen da avtalen vi endre hele organisasjonsplanen til MFK. 
 
 
 
 
 

For Meløy FK, styreleder 

Christer Bonsaksen 
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Kommentarer til Resultatregnskapet 2017 for Meløy FK 

Inntekter: 
Har vi budsjettert med 406 666kr men inntektene var 379 770kr  
Her hadde vi lavere inntekter pga mindre dugnad, dårligere salg av billetter, tilskudd fra 
krets  
 
Utgifter:  
Har vi budsjettert med 383 250 kr, men utgiftene var 353 137kr  
Hovedgrunn til dette er at vi trakk 6.div før sommeren 2017 som medførte mindre utgifter 
eks. dommer 
Så pga trekking av 6.div ble det spart ca. 30 000kr på dommer utgifter.  
 
Generelt: 
Vi budsjetterte med 26 416kr i pluss og resultatet er 26 632 kr i pluss året 2017. Samlet har 
klubben ca 110.000 kr på bok. 
 
Se likviditetsregneark for detaljert beskrivelse av inntekter og utgifter i 2017. 
 

Mvh. 
Petter Hjelmseth Olsen 
Økonomiansvarlig Meløy FK 
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Årsmelding for 4 div Sesongen 2017 
Sesongen 2017 når det gjelder 4 div laget, det svingte mye vi sleit med folk stort sett hele 
sesongen gjennom, men de som stilte opp gjorte det mulig å gjennomføre sesongen gjorde 
det med innsats og vilje til å prøve og gjøre det beste ut av kampene, og å gjennomføre 
sesongen ble vel målet etterhvert. 

Jeg kom inn som hovedtrener for 4 div laget 14 dager før seriestart, det ble det holdt ett 
spiller møte rett før der var det ok oppmøte men skjønte vel at trenings grunnlaget gjennom 
vinteren ikke var helt på topp, samt at det kom til å bli en tynn stall. Det hele starta med 2 
stygge tap mot Sandessjøen og Brønnøysund, men med 11-12 mann med på kamp ble det 
for tøft mot såpass gode lag. 

Ble mye store tap gjennom sesongen men spillerne skal ha all honnør for villig og uten 
unntak ha tro på trenerens taktiskevalg og spille mønster hele sesongen, vi spilte som ett lag 
og tapte som ett lag det står det stor respekt av til spillerne fra trenerens side. Vi vant i hvert 
fall en kamp og det var en spennende kamp og en skikkelig lagseier med en solid innsats og 
ett stort ønske om å vinne mot Sandessjøen som banka oss borte. Vi tok de på senga både 
taktisk og fysisk, da vi leda 3-0 etter 28 min kokte det i alle fall i trenerens blod. 

Med tanke på oppmøte på trening som var jevnt over lavt, så spilte vi flere meget gode 
kamper der vi fikk vist hva som bodde i laget, vi leda flere kamper men det hold bare nesten. 
Med lite folk på benken ble det litt for tøft mot slutten av disse kampene. Vi hadde både Mo 
2 og Grand i kne før vi tapte med ett mål. 

Åga borte va nok nesten det beste kampen vi spilte gjennom 90 min, vi kjørte 90 min med ca 
15 digre målsjanser og storspill til tider. Men de scora på sine få sjanser og hadde en keeper 
som sto sin livskamp. 

Vil takke for mye latter og innsatsen som ble lagt ned av alle som spilte for Meløy sesongen 
2017, vi gjennomførte hele sesongen slik at ikke Meløy FK måtte trekke laget fra serien. 
RESPEKT!! 

Vil også takke styre for at de jobbet med både spillere og trenere i de mørkeste tidene slik at 
vi fikk ha ett lag og trenere gjennom hele sesongen . 

 

 

Kjetil Kristensen (Hovedtrener Meløy FK) 
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Årsmelding for 6 div Sesongen 2017 

Laget ble startet for at de yngste skulle ha en spillearena. Undertegnede og Ronny Solberg 
var trenere. Stor positivitet i begynnelsen og hadde bra oppmøte på treningene. De yngste 
på laget spilte treningskamper mot Reipå guttelag 7 fotball. Samtidig spilte vi vinterserie i 
Bodø da med fullt lag. Dette for å gi spillere en god kamparena før seriespillet startet. Laget 
bestod av blanding mellom unge og litt eldre spillere. Seriespillet ble tungt med mange tap, 
men spillerne hadde en fin utvikling i vårsesongen. 

Laget måtte trekkes etter vårsesongen da 6 div og 4 div begynte å slite med få spillere. 
Mistet en del av de yngste spillerne og de som var igjen spilte 4 div. Takker for støtten vi fikk 
gjennom vårsesongen. 

 

For trenerteamet 

Trond Antonsen 

 


