Årsmelding 2018 – Meløy Fotballklubb
Årsmelding 2018
Styrets sammensetning:
Styreleder

Christer Bonsaksen (2015‐2018)

Nestleder

William Leonhardsen (2015‐2018)

Økonomiansvarlig

Petter Hjelseth Olsen (2015‐2018)

Styremedlem

Trond Antonsen (2015‐2018)

Andre roller i klubben:
Leder arbeidsgruppen ‐ Sammen for Meløy FK:

Svein Fredriksen

Fra styret:
Det er i perioden avholdt 4 styremøter. Hovedtema har vært daglig drift, samt økonomi og
status på arbeidet med samarbeidsavtalen mellom Meløy FK og de andre idrettslagene i
kommunen. Vi har ikke sett behovet for hyppigere styremøter da sesongen 2018 var et rolig
år sportslig sett siden vi ikke hadde lag i seriespill. Det vi har gjennomført av sportslige
aktiviteter i 2018 er instruktører på Tine Fotballskole sommeren 2018 i regi av Glomfjord IL
og at vi arrangerte MFK Futsal Cup (arvtageren til Baron cup). De avgjørelsene som har vært
tatt utenom styremøter har vi tatt skriftlig utenom møterommet.

Samarbeidsavtalen ‘’Sammen for Meløy FK’’:
Annet arbeid har vært samarbeidsavtalen mellom alle klubbene i Meløy kommune. Her har
det vært avhold 2 felles møter samt flere enkelt møter med hvert av klubbene. Vi har hatt
som mål å komme i havn med avtaleteksten noe vi har lyktes med. Nå avventer vi
behandling hos hver enkel klubb for å se om denne godkjennes. Svein Fredriksen har
sammen med Christer Bonsaksen har vært klubbens representanter i arbeidsgruppen.
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Hjemmekamper/leie av baner:
Vi spilte ingen kamper i 2018.

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:
Som skrevet hadde vi ikke noen lag i seriespill i 2018. Dette pga at vi ikke hadde nok spillere
som ønsket å være med på det senior laget vi hadde planer om å kjøre med. De sportslige
aktivitetene vi har gjennomført i 2018 har vært som instruktører på Tine Fotballskole i
Glomfjord og med å arrangere MFK Futsal Cup i november i Glomfjordhallen.

MFK Futsal Cup:
MFK Futsal Cup ble for første gang arrangert i MFK regi. Dette er arvtageren til Baron Cup
som Glomfjord IL har arrangert i mange år. Vi har overtatt arrangør ansvaret og i 2018 fikk vi
endelig gjennomført en turnering. Christer Bonsaksen, William Leonhardsen, Christian
Solbakken og Tor Kristian Kristensen satt i arrangørgruppen. Turneringen gikk veldig bra og
det virket som om fleste parten var fornøyde med gjennomføringen. Noen små ting var det
men det har vi lært av og satser på å komme tilbake med et enda bedre arrangement i 2019.
Vi planlegger å arrangere turneringen på samme dato som sist. 2 helgen i november.

Utstyr:
Det ble ikke kjøpt noe nytt utstyr i 2018 da aktiviteten var veldig begrenset sportslig sett.

Evalueringsmøte etter sesongen:
Ingen evalueringsmøte ble kjørt.
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Dugnad:
Dugnad er viktig for klubben både som inntektskilde og som profilering av klubben. I 2018
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 2018 var vi instruktører på Tine
Fotballskole samt at vi hadde dugnadsarbeid med MFK FutsalCup

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 FK. Dette
arbeidet håper vi er ferdig tidlig i 2019.
2. Starte arbeidet med å bli kvalitetsklubb.
3. 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 2018 for Meløy FK
Inntekter:
Har vi budsjettert med 137 000kr mens faktiske inntektene var 221 121kr
Vi fikk mer inntekter på grunn mer tilskudd via grasrotandel, momsrefusjon, LAM midler og
andre typer tilskudd.
Utgifter:
Har vi budsjettert med 86 500 kr mens faktiske kostnader var 47 728kr
Vi brukte mindre penger enn budsjettert da vi ikke benyttet oss av sjansen for halleie samt at
møtekostnadene ikke var like høye som budsjettert.
Generelt:
Året har vær ganske rolig for MFK.
MFK har ikke deltatt i seriespill denne sesongen. Dette har medført at vi ikke har hatt store
kostnader og hadde 276 470,66 kr på bok ved årsskifte.




Vi har jobbet med å skaffe lag som skal delta i 2019
Vi har gitt støtte til Reipå IL på 20.000kr for drift av G19 juniorlag
Vi har arrangert MFK futsal cup. Denne gav oss ca 1000kr i overskudd, men dette var
planlagt.

I helhet har det vært et dårlig år sportslig, men et godt økonomisk år.
Vi budsjetterte med 53 220kr i pluss og resultatet er 173 494 kr i pluss året 2018. Samlet har
klubben ca 276.000 kr på bok.
Se likviditetsregneark for detaljert beskrivelse av inntekter og utgifter i 2018.
Se også resultatregnskap og saldobalanse fra vår regnskapsfører Meløy Økonomisenter.
Mvh.
Petter Hjelmseth Olsen
Økonomiansvarlig Meløy FK
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Årsmelding Meløy FK ‐

Siden MFK ikke hadde noe lag i seriespill i 2018 er det ikke laget til årsmeldinger for
gruppene. Men vi er i gang med 2 lag i 2019 sesongen med spillere fra Åmøyhamn i sør til
Inndyr i nord. Det er ca 45 medlemmer fordelt på Gutter16 og Gutter19 i tillegg til
administrasjon og trenerapparat rundt lagene. Til sammen ca 60 personer med tilknytning til
Meløy FK i 2019 sesongen.

Navn gruppe/lag
Aldersgruppe:
Antall deltakere:
Trening/aktivitetsperiode:
Antall treninger i uka:
Utfyllende om aktiviteten:

For Meløy FK, styreleder
Christer Bonsaksen

