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Innledning 

 

Denne klubbhåndboken er laget for å samle alt av nyttig informasjon inn under et dokument. Dette 
dokumentet skal være til hjelp for alle som har roller tilknyttet MFK – spiller som frivillig, og fungere 
som et oppslagsverk som skal være oversiktlig og lett å finne frem i. 

Boken er utarbeidet av hovedstyret i perioden fra oktober 2015 – oktober 2016, med innspill fra 
spillere, frivillige, foreldre og årsmøtet. 

Boken vedtas av styret slik at den kan revideres i løpet av året. 

Mye av denne klubbhåndboken har direkte linker til MFK’s hjemmeside og andre relaterte 

internettsider. Internett tilgang er derfor essensielt ved lesing av denne klubbhåndboken. 
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Godkjenning og revisjon 
Vedtatt i sak 05/2020 på styremøte 08.mars 2020 at styret kan godkjenne og oppdatere små 

endringer fortløpende. 

Ansvarlig for utarbeiding, evaluering og endring av klubbhåndboka er styret. 

Klubbhåndboka skal revideres kontinuerlig ved endringer. 
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Klubbinformasjon 
Klubbnavn:   Meløy Fotballklubb   

Stiftet:    1994 

Idrett(er):   Fotball 

Postadresse:   Pb. 130 8151 Ørnes 

E-postadresse:   post@meloyfk.no   

Internettadresse:  http://ww.meloyfk.no  

Organisasjonsnummer:  976 763 289 

Bankforbindelse:  Sparebank1 Nord-Norge 

Bankkonto:   4509 33 32494 

Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Tilknyttet:   Norges Fotballforbund / Nordland Fotballkrets 

 

MFKs historie 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Historie.html  
 
Meløy Fotballklubb har en rik historie med både oppturer og nedturer. For mer fyldig historikk om 
MFK kan leses på hjemmesiden vår 
 

Vedtekter 
Direkte link: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Vedtekter.html 

 

Vedtektene er MFKs lov. En oppdatert versjon av vedtektene finnes på hjemmesiden vår. 

 

Kommunikasjon og personvern 
MFK bruker forskjellige måter å kommunisere ut til omverden på. Her listes opp de viktigste man må 

kjenne til: 

• Facebook grupper og Messenger brukes til kommunikasjon internt i lagene samt internt i 

administrasjonen 

• Den offisielle Facebook siden til MFK brukes til å legge ut nyheter og bilder. Våre 

retningslinjer for personvern føler den norske personvernloven hvor vi blant annet spør om 

lov til å legge ut bilder av enkelt personer. Bilder av en større gruppe hvor personene i bildet 

ikke er hovedmotivet trengs normalt sett ikke å godkjennes. 

• Hjemmesiden brukes til å legge ut mye nyttig informasjon som skal være lett tilgjengelig for 

dere 

• MFK bruker NIF sitt medlemssystem som heter Klubbadmin. Denne er integrert mot 

www.minIdrett.no som er brukerne sitt eget system på pålogging til diverse NIF IT systemer. 

Klubbadmin og minidrett.no brukes også til betaling av kontingenter og avgifter. 

• Epost brukes stort sett til kommunikasjon mot eksterne.  

mailto:post@meloyfk.no
http://ww.meloyfk.no/
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Historie.html
http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Vedtekter.html
https://www.facebook.com/meloyfk
https://www.meloyfk.no/privacy
http://www.minidrett.no/
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De tre V’ene – Visjon, Virksomhetsidé og Verdier 

 

Visjon 
Vi skal skape en felles fotballklubb for nærområdet 

 

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for MFK. Visjonen forteller hvorfor folk 

er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape 

sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. 

 

 

Virksomhetsidé 
Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig 

Det er denne ideen MFK vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er 

det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som 

gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. 

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og 

støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og 

hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. 

 

 

Verdiene 

MFK skal ha et mangfold i klubben 

MFK skal ha felleskapet som den viktigste arenaen 

MFK skal ha kvalitet i alt vi gjør 
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Verdiarbeidet 

 
Fair play: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Fair-Play.html 

Trygge rammer: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Trygge-rammer.html 

Vett reglene: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html 

 

Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik MFK ønsker i alle sammenhenger 

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 
 

Håndbøker 

Klubbhåndboka 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Klubbhandboka.html 

 

Hvordan implementerer vi klubbhåndboken 

Det er viktig at klubbhåndboken er lett tilgjengelig og lett leselig. Derfor er den sentral for dem som 

kommer ny inn i klubben via første møte med klubben og for de som allerede er i klubben ved å 

være lett tilgjengelig i digitalt format via hjemmesiden. Vi bruker våre digitale medier aktivt til å 

legge ut små drypp fra klubbhåndboken med jevne mellomrom for å hele tiden holde 

klubbhåndboken relevant for våre medlemmer og andre. 

 

Økonomihåndboka 
MFK har utarbeidet en egen økonomihåndbok som også finnes på hjemmesiden 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Okonomihandboka.html  

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Fair-Play.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Trygge-rammer.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Klubbhandboka.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Okonomihandboka.html


Klubbhåndbok for Meløy FK – Rev4 
Vedtatt på styremøte 07.mars 2022 sak 04/2022 - Sist endret av Christer Bonsaksen 08.mars 2022 
 

© Meløy Fotballklubb – All kopiering skal godkjennes 

  6 

Sportsplanen 
Direkte link: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Sportsplanen.html 

Sportsplanen er et styringsdokument som hjelper MFK til å oppnå målene i visjonen og 

virksomhetsideen. Dette dokumentet har en gyldighetsperiode på opptil 3 år fra den er vedtatt i 

styret og skal oppdateres ved endt gyldighetsperiode. Dette har sportslig leder ansvaret for. 

Som et minimum skal sportsplanen inneholde disse 5 punktene: 

• Egenutvikling – hvordan utvikle seg selv til å bli enda bedre 

• Spillerutvikling – hvordan MFK skal utvikle spillere 

• Klubbutvikling – hvordan MFK skal utvikle seg selv 

• Trenerutvikling – hvordan MFK skal utvikle gode trenere 

• Dommerutvikling – hvordan MFK skal utvikle lokale gode dommere 

MFKs aktivitetstilbud 

Ungdomsfotball (13-19år) 
MFK ønsker å rekruttere flest mulig ungdom til å spille fotball lengst mulig! 

NFF sitt begrep ungdomsfotball betyr smågutter/småjenter, gutter/jenter og junior. Styret ønsker at 

alle ungdommer skal ha et fotballtilbud og dermed er ungdomsfotballen vår hovedoppgave.  

Alle som er trenere for ungdom i MFK, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett: 

• at ungdom kan bli så gode som de selv vil 

• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 

• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 

• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 

 

Foresatt: 

Direkte link:  https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Foresatt.html 

En side som oppsummerer din rolle som foresatt for en spiller er laget til. Her vil kan kunne lese litt 

praktisk info om avgifter, forsikringer, utstyr, foreldremøter, forventninger, dugnader, foreldrevett 

reglene m.m.  

Aktivitetstilbudet: 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html 

En kort oppsummering av aktivitetstilbudet listes opp i klubbhåndboken. For mer detaljer rundt 

aktivitetstilbudet viser vi til våre standard årsplaner som kan leses her:  

 

• NM Kvalik 

• Seriespill Nordland NFF 

• Tine Fotballskole (instruktører) 

• Turnering 

 

http://meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Sportsplanen.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Foresatt.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html
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Seniorfotball (20år +) 

MFK ønsker å skape aktivitet for de som vil spille fotball på senior nivå i regionen 

MFK og trenerne for seniorspillere i MFK skal som et minimum sørge for; 

• at det utvikles en klubbkultur for alle seniorspillere uansett om de ønsker å satse eller ikke 

• at MFKs verdier og visjon ligger i bunn for treningsarbeid 

 

Aktivitetstilbudet: 

En kort oppsummering av aktivitetstilbudet listes opp i klubbhåndboken. For mer detaljer rundt 

aktivitetstilbudet viser vi til våre standard årsplaner som kan leses her:  

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html 

 

• NM Kvalik 

• Seriespill Nordland NFF 

• Tine Fotballskole (instruktører) 

• Turnering 

 

Arrangementer 

• Tine Fotballskole 

Årlig fotballskole som vi arrangerer sammen md Glomfjord IL på Glomfjord KGB. Vanligvis 

siste helgen i juni. Arrangementet går over 3 dager (fredag – søndag) og MFK er sportslig 

ansvarlig. Dette betyr at vi stiller med instruktører og lager treningsopplegget for deltagerne. 

 

 

• Hjemmekamper 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hjemmekamp.html 

 

Vi har ca. 10 hjemmekamper pr lag pr sesong. Hjemmekampene kjører vi på forskjellige 

baner rundt om i kommunen. Kampvert er en viktig rolle på hjemmekampene. Les mer om 

kampvertrollen i våre stillingsbeskrivelser. 

 

Retningslinjer 

Retningslinjer foreldre 

MFK er avhengig av positivt engasjement fra foreldre for å kunne følge opp alle sine medlemmer. 

Spesielt viktig er dette for våre medlemmer under 18 år. Med positivt engasjement menes: 

• Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med 
følger du idrettslagets regler 

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hjemmekamp.html
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• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 

• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 

• Lær barna å tåle både medgang og motgang 

• Motiver barna til å være positive på trening 

• Vis god sportsånd og respekt for andre 

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

• Les Foreldrevettreglene: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-
reglene.html 

 
 

Retningslinjer trenere 

• Sette seg inn i sportsplanen 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

• Positive erfaringer med trening og konkurranse 

• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 

• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 

• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 

• Vær et godt forbilde 

• Møt presis og godt forberedt til hver trening 

• Som trener er du veileder, inspirator og motivator 

• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 

• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen 

• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 

• Vis god sportsånd og respekt for andre 

• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 

• Les Trenervettreglene: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-
reglene.html 

  

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
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Retningslinjer spillere (MFKs 10 bud) 

1. Medlemskontingent og treningsavgift må være betalt 
2. Spillerne kjenner til innholdet i sportsplanen og MFK visjon, verdier og målsetninger 
3. Spillerne skal ha et ansvarlig forhold til trening/kamp. Meløy FK skal ha en treningskultur der 

gode holdninger vektlegges. 
4. Ved forfall til trening, kamp eller andre arrangementer må lagets trener varsles på telefon i 

god tid 
5. Spillere med fast skiftplan skal innen 01. mars informere trener om kamper som krasjer med 

skiftplan 
6. Treners avgjørelse må respekteres av spillerne 
7. Det forventes at spillere vedlikeholder formen gjennom hele året ved hjelp av egentrening. 
8. Spillere har et ansvar ovenfor sponsorer og deltar på de dugnader som klubben arrangerer. 
9. Spillere skal være stolt over å spille for Meløy Fotballklubb 
10. Spillerne har et særlig ansvar med å opprettholde en god lagånd gjennom aktiviteter og 

samhold. 

• Leser spillervettreglene: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-
reglene.html 
 

Retningslinjer frivillige / dugnad 

Idrettslaget drives av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å 

motta lønn. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles 

«dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din 

innsats blir satt stor pris på! 

Alle oppgaver er viktige og alle som er med og hjelper for å få hjulene til å gå rundt er veldig viktige. 

MFK ønsker derfor at alle som har vært med og bidratt i form av dugnad skal settes pris på i form en 

felles avslutning for alle i MFK etter sesongslutt hvert år. Hvilke oppgaver som det trengs frivillige til 

å utføre kan man kontakte MFK for nærmere info. Husk at ingen oppgaver er for små og at all hjelp 

vil bli satt veldig stor pris på.  

Alle spillere i MFK må påregne dugnadsarbeid for MFK. Dette resulterer i redusert kontingenter for 

spilleren. 

Typiske dugnadsarbeid for MFK er: 

• Dommer under lokale turneringer 

• Instruktør under Tine Fotballskole 

• Andre dugnader 

 

 

Retningslinjer hjemmekamper 

MFKs største arrangement pr.dd er våre hjemmekamper. Dette er arrangement som går rundt 10 

ganger pr lag pr sesong noe som betyr at det, i fotball sesongen, nesten hver uke er det en 

hjemmekamp. For å få til å arrangere hjemmekamper er vi avhengige av våre flotte frivillige som 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Verdiarbeid/Vett-reglene.html


Klubbhåndbok for Meløy FK – Rev4 
Vedtatt på styremøte 07.mars 2022 sak 04/2022 - Sist endret av Christer Bonsaksen 08.mars 2022 
 

© Meløy Fotballklubb – All kopiering skal godkjennes 

  10 

stiller opp og hjelper oss med å arrangere. Alt koordinering rundt hjemmekampene er det dugnads 

og arrangement ansvarlig som står for.  

Det er flere gjøremål under en hjemmekamp og eksempler på oppgaver er: 

• Være kampvert 

• Klargjøre banen for spill (rydde unna mål, sette ut cornerflag, slå på flomlys osv) 

• Åpne og klargjøre garderober for hjemmelag, bortelag og dommere 

• Rydde og koste garderober etter bruk 

• Slå av flomlys og ta inn utstyr etter kampslutt 

• Ballhentere (typiske lillegutter/jenter fra lokale idrettslag) 

For alltid oppdatert informasjon om hjemmekamper kan man gå inn på hjemmesiden vår eller klikke 

på denne direkte linken: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hjemmekamp.html 

 

Retningslinjer reise i regi av MFK 

Som fotballklubb ut i distriktet er reising til cup, kamper, arrangement en naturlig del. MFKs betaler 

godtgjørelse om det oppfylles kriterier fastsatt av styret. Se hjemmesiden for gjeldende 

retningslinjer for godtgjørelse. 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Godtgjorelser.html 

Når man er ute og reiser (uansett om det er til trening, kamp eller annet) på vegne av klubben, er 

det viktig å tenke på at man har ansvaret for andre enn seg selv. Uansett om man er passasjer i 

privat bil eller om man er sjåfør gjelder de normale trafikale reglene. Brudd på disse eller handlinger 

som får medreisende til å føle ubehag, tolereres ikke og vil få konsekvenser uansett om handlingen 

blir oppdaget av lovmyndighet eller ikke. Våre spillere og foresatte oppfordres ikke til å øvelseskjøre 

med andre passasjerer på. 

 

Retningslinjer for deg som har oppgaver i MFK 

For alle som innehar oppgaver i MFK finnes stillingsbeskrivelsene på hjemmesiden. Enkelte oppgaver 

innad i MFK får dekt utgifter til kjøring/utstyr mm. som kreves for å utføre oppgavene. 

Direkte link stillingsinstrukser: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Stillingsinstrukser.html 

Direkte link godtgjørelser: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Godtgjorelser.html 

 

Retningslinjer lagleder 

For våre lag har vi vanligvis 1 lagledere pr lag. Dette er personen som order mye av det praktiske 

rundt et lag. Alt fra organisering av dugnad, kjøring, påmeldinger til cuper osv gjøres av laglederne. 

For nyttig info rundt de praktiske oppgavene for lagledere følg denne direkte linken: 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Lagleder.html  

http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hjemmekamp.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Godtgjorelser.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Stillingsinstrukser.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Godtgjorelser.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Lagleder.html
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Retningslinjer MFKs antidoping arbeid 

MFK og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. MFK tar avstand fra all 

bruk av dopingmidler. MFK bruker Antidoping Norge i arbeidet mot doping. 

• Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme 
påvirket til trening, konkurranse, seminar. 

• Alle som reiser i regi av MFK skal alltid være edru.  

• Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i 
samvær med barn og unge. 

• Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 

ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. 

 

 

Retningslinjer politiattest 

MFK krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for MFK som innebærer 

et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to 

viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 

2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine 

barn. 

MFK gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har 

anmerkninger på attesten. 

 

Prosedyre for politiattest i MFK kan leses om på hjemmesiden. 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Politiattest.html 

 

  

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Politiattest.html
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Organisasjon 
Organisasjonsplan: 
Organisasjonsplanene gir en oversiktlig fremvisning av hvordan MFK er bygd opp. 
Direkte link: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Organisasjon.html   
 
Organisering av fotball i Meløy kommune: 
Denne modellen viser hvordan MFK ønsker og jobber for at fotballen i Meløy kommune skal 
organiseres. 
Direkte link: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Organisasjon.html  
 
Årshjul 
Årshjulet til MFK er et viktig verktøy for å se planlagte aktiviteter. 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html 

 

Stillingsinstrukser 
Stillingsinstrukser til både administrative, sportslige og støttegruppen finner man på hjemmesiden. 

Oppgave beskrivelser for organene i organisasjonen årsmøte, revisor, økonomi, valgkomite, 

hovedstyret, støttegruppen og sportslig utvalg finner du nedenfor. 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Stillingsinstrukser.html 

 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er MFKs høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere 

beskrevet i MFKs lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i MFK i minst én 

måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på MFKs hjemmeside samt 

Facebook side. 

Årsmøtet legger grunnlaget for MFKs virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å 

bestemme hva MFK skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra 

årsmøtet legges ut på MFKs hjemmeside. 

Direkte link: http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Arsmote.html  

 

Revisor 
Revisor har i oppgave å gjennomgå økonomien i MFK etter vedtektene og NIFs lov. Meløy FK 

benytter seg av revirsortjenester fra Meløy Økonomisenter. I tillegg har kontrollutvalget en oppgave 

i å kontrollere at styret i MFK håndterer økonomi iht. interne og eksterne regler. 

 

 

http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Organisasjon.html
http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Organisasjon.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Arshjul.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Stillingsinstrukser.html
http://meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Hovedstyret/Arsmote.html
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Valgkomité 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Administrasjon/Valgkomite.html 

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er dette MFKs viktigste 

komite for å sikre at riktige personer velges til å styre MFK. Det anbefales å ha dialog med styret 

under prosessen. Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i idrettslagets lover 

(basert på lovnorm for idrettslag). Viktige prinsipper er at valgkomiteen må starte i god tid slik at 

ikke arbeidet preges av hast. Og alle kandidater skal være forespurt og sagt JA. 

Ny valgkomite: 

• Ny valgkomite skal foreslås av styret (ikke valgkomiteen selv)  

• Finn alltid motiverte personer. Dersom personer som går ut av styret er lei og lite positive er 

ikke MFK tjent med at disse går inn i valgkomiteen. 

 

Støttegruppen 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Stottegruppen.html 

En klubb som MFK er totalt avhengig av hjelp fra folk utenom MFK for å få arrangement som 

hjemmekamper osv til å gå rundt. Ønsker du å hjelpe til med noe så ta kontakt med MFK. Og husk, 

ingen oppgaver er for små.  

 

Sportslig utvalg 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Sportslig-Utvalg.html 

MFK har ett sportslig utvalg som i felleskap skal sørge for gode sportslige forhold for lagene. Alle 

sportslige bestemmelser av et visst omfang skal tas av hovedstyret men sportslig utvalg skal selv 

fremme disse forespørslene til hovedstyret.  Sportsligleder er styremedlem. Medlemmene av 

sportslig utvalg er ihht organisasjonskart. 

 

Hovedstyret 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret.html 

Styret er MFKs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må 
behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av 
ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til MFKs størrelse og virksomhet. Dersom 
styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 
vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Administrasjon/Valgkomite.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Stottegruppen.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Sportslig-Utvalg.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret.html
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• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Stå for idrettslagets daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 
er dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhåndboka 

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller 
styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de 
skal kontakte i ulike saker. 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styremedlemmene 
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme. 
 

Økonomi 
Direkte link økonomihåndboka: https://www.meloyfk.no/Meloy-

FK/Toppmeny/Okonomihandboka.html 

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for MFKs økonomi. Det innebærer at 
styret har ansvar for at: 
 

• MFKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 

• MFK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 

• MFK har en forsvarlig økonomistyring 
 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 

Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 

• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 

• Styret skal sikre at MFK har en egen bankkonto. 

• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 

• Styret skal påse at MFK har tegnet underslagsforsikring. 

• Styret skal påse at MFK har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.  

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Okonomihandboka.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Toppmeny/Okonomihandboka.html
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Generelt 

Forsikring 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-

oppstar.html 

MFK sørger for, via felles spillerforsikring, at alle aktive spillere i klubben er forsikret. Forsikringen er 

en del av medlemskapsavgift til klubben. Har man ikke betalt medlemskap avgift for gjeldende 

sesong så er heller ikke spiller forsikret. Forsikring gjelder kun for klubbens aktiviteter. Ønsker spiller 

utvidet forsikring kan dette ordnes og betales selv. Spør sportslig leder for nærmere informasjon. 

 

Ved skade 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-

oppstar.html  

Skulle skade oppstå så er det viktig at ting blir håndtert i riktig rekkefølge for at forsikringen skal 

dekke utgifter. Les mer om dette på hjemmesiden. 

 

Utstyr og bekledning 
Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Klubbkolleksjon.html 

MFK sørger for standard kamputrusting. Draktsett (drakt, overtrekk, sokker og shorts) gis av klubben 

til lån hos hver enkelt spiller. Dette er klubbens eiendom, og verdi av vandalisert eller tapt draktsett 

må tilbakebetales til klubben. Keepere får 1000kr pr sesong for innkjøp av keeperhansker mot 

fremvisning av kvittering. Alle spillere vil få tilbud om trenings pakker i MFKs farger som kan kjøpes 

til egen bruk. Alle trenere og personer som utfører en jobb for MFK får tilbud om klær i MFKs farger. 

Ansvarlig for utstyr og bekledning er MFKs materialansvarlig. 

Personlig utstyr: 

Spiller er ansvarlig for personlig utstyr: 

• Fotballsko 

• Leggbeskyttere 

• Treningstøy 

• Keeperhansker 

Alle aktive keepere i MFK vil pr sesong få refundert 1000kr fra MFK for innkjøp av 

keeperhansker til trening og kamp. Beløpet refunderes i en utbetaling og kun ved 

fremvisning av kvittering for kjøp av keeperhansker for den inneværende sesongen. 

 

MFKs utstyr: 

MFK stiler med følgende utstyr til lagene: 

• Komplette draktsett (drakt, shorts, strømper, overtrekk) 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-oppstar.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-oppstar.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-oppstar.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Rolle-i-klubben/Hovedstyret/Hvis-skade-oppstar.html
https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Klubbkolleksjon.html
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• Fotballer 

• Nødvendig treningsutstyr (kjegler, vester osv) 

Når det gjelder navn på draktsett er dette ikke tillatt uten MFKs tillatelse. Dette er på grunn av at 

utstyret har en tiltenkt levetid på 3 år og skal kunne brukes av flere personer. MFK har istedenfor 

tilbudt en trenings pakke fra utstyrsleverandør til 20% rabatt i forhold til katalog pris. Denne kjøpes 

så klart til personlig eie og kan trykkes navn på. MFK spanderer kostnadene med å få trykt MFK logo 

på alt av utstyr i treningspakken. Kolleksjonen kan ses på hjemmesiden.  

 

Kurs og kompetanse 
Kurs og kompetanse er viktig for at de involverte i klubben skal kunne drifte klubben på en sikker og 

bærekraftig måte. Derfor skal alle involverte personer i klubben motta tilbud om relevante kurs for å 

kunne utøve sin rolle. Ansvarlig for dette er MFKs styre. 

 

Klubbens antidoping retningslinjer 
Det er ikke lov å nyte alkohol eller andre rusmidler under noen omstendigheter for personer som 

representerer klubben. Man er representant for klubben når man deltar på aktivitet i regi av klubben 

og/eller når man er på reise i forbindelse med aktivitet. Eksempler på dette er: trening, kamp, 

turneringer i inn- og utland. Brudd på disse reglene vil medføre konsekvenser som bestemmes av 

klubbens styre. Sportsplanen forteller mer om dette. 
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Medlemskap 

Direkte link: https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Medlem.html 

 

Se hjemmesiden for oppdatert info om hvordan man blir medlem samt satser for kontingent og 

avgifter. 
Alle som har betalt medlemskontingent i MFK, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen 
kontingenten er betalt. Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller 
eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder 
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige 
kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal 
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.  

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for 
hvert enkelt medlem. MFK kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og 
voksne. Man kan også vedta en familiekontingent i MFK, som en rabattordning. Det er ikke et felles 
medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal 
registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse. 
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være 
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i 
forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. 

 
Treningsavgifter 

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader, men skal ikke være 
uoverkommelige. Det vil si at treningsavgiftene skal dekke deler av de utgiftene MFK har med å 
kjøpe treningstider på lokalebaner, samt å drive fotball i organisert form (i.e seriespill). Det betyr at 
for seniorspillere vil det alltid være høyere treningsavgifter enn ungdom spillere på grunn av at 
kostnader med seniorlag er høyere enn ungdomslag. MFK har ordninger for dem som ikke har 
økonomi til å betale treningsavgifter. Ta kontakt med MFK for mer info. 
 
Medlemshåndtering 

Meløy Fotballklubb håndterer sine medlemmer elektronisk ved hjelp godkjent medlemssystem fra 

NIF. Dette ivaretar GPDR (personvern) for det enkelte medlem. 

 

Forsikringer 

MFK betaler gjennom NFF standard fotballforsikring for sine aktive spillere. Ønsker spiller en høyere 

forsikring betales dette selv. 

Mer info om dette kan finnes på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ 

 

Anlegg 
Meløy Fotballklubb eier ingen anlegg, men bruker lokale idrettslag sine anlegg til trening, kamp og 
møter. 

https://www.meloyfk.no/Meloy-FK/Sidemeny/Medlem.html
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

