Årsmelding Meløy Fotballklubb 2010

Styrets sammensetning
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Rep. Spillere
Sportslig leder/Sponsoransvarlig
Sekretær
Styrerepresentant

Stein Henriksen
Karl. N. Meløysund
Leif Kristiansen
Tor Ch. Kristiansen
Arne Skoglund
Ulf Tidemann
Erling Voll

Fra Styret
Det er avhold 16 styremøter i perioden. P.g.a. økonomisk situasjon (se eget avsnitt) har mye av sakene
på styremøtene omhandlet økonomi.
Mange saker ang. overganger spillere.
Av andre saker nevnes: Klubbutvikling, Dugnadsarbeid, Arrangering hjemmekamper, arrangering
transport til bortekamper, samarbeid med andre klubber i Meløy.
Hjemmekamper-/Arena
Klubben har besluttet at hjemmearena er kunstgressbanen i Glomfjord.
Det er inngått leieavtale med Glomfjord IL. Kostnad er ca. 40.000/år
Mfk har fremover som strategi også å spille noen av hjemmekampene på andre arenaer i Meløy.
Økonomi
Likviditeten i laget har i 2010 vært svært dårlig. Dette har bl.a. medført at private personer har
forskuttert fortløpende utgifter.
Høsten 2010 var klubben nærmest likvid konkurs. (Se ”Strategi”)
Sportslig
Klubben hadde varierende resultater i sesongen. Vi nådde ikke målet om å få være med i den nye 3.div.
Årsak er bl.a. 2 spillergrupper (Bodø og Meløy), med hovedtrener i Bodø, varierende fremmøte av en del
spillere, etc.
(Se ”Strategi”)
Strategi
Høsten 2010 (november) var laget nærmest teknisk konkurs.
Styrets sportslig leder og ny trener la frem oversikt over satsning for 2011, inkl. spilleroversikt
Her var det bl.a. nærmest fritt for spillere fra Meløy.
P.g.a. disse 2 sakene, (økonomisk situasjon og lite-/ingen satsing på spillere fra Meløy)
samt tidligere strategisk arbeid la leder og økonomiansvarlig i november frem sak for styret:
1: All aktivitet i Bodø må opphøre.
Inkl. leieavtaler 2 biler, leieavtale med Nordlandshallen, etc
2: Fremtidig trener i MFK må trener laget fra Meløy
Medførte ingen ny kontrakt med trener 2010. Ingen forlengelse av forslag trener for 2011.
3: Alle spillere må ha tilhørighet i Meløy.
Medfører at alle spillere fra andre regioner ikke får fornyet kontrakt med klubben

Dette fikk flertall i styret, og medførte
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/2011
Sportslig
Nært samarbeid med fotballen i Meløy fører til at det stilles med både guttelag, juniorlag, og seniorlag
(MFK)
MFK vil benytte mange spillere fra juniorlaget og guttelaget.
Dette samarbeidet er svært positivt.
Det betyr bl.a. for sesongen 2011:
MFK har et svært ungt lag, med ungdom fra Meløy.
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 2011 vil all leverandørgjeld være betalt.
Ila 2014 vil lån være nedbetalt
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