EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE –
Levanger Fotballklubb

Kl. 18.00 - 24. september 2018

Sted:
Grandehuset – TOBB Arena,
Levanger

Levanger Fotballklubb ● Postboks 58, 7601 Levanger
Telefon: 48 88 40 96 ● epost@levangerfk.no ● www.levangerfk.no

Saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og

forretningsorden.

3. Velge dirigent og referent, samt 2 medlemmer

til å underskrive protokollen.

4. Opptak av kortsiktig lån.
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4. Opptak av kortsiktig lån.
Saksopplysninger:
Økonomi:
Som dere er kjent med så har det vært en skuffende sportslig sesong for A-laget i 2018. Vi
ligger pr. d.d. på 16. plass – 12 poeng opp til sikker plass. Økonomisk utvikling har en
viss sammenheng med sportslige resultat. Dette har f.eks. medført redusert publikumstilstrømming og som igjen reduserer kiosksalget.
En oversikt over reduserte inntekter i forhold til det vedtatte budsjett:
Sponsorinntekter
Billettsalg
Kiosksalg
Tilskudd NTF
Tilskudd plassering
Fotballskole
Økonomiprosjekt

- kr 450 000
- kr 250 000
- kr 100 000
- kr 50 000
- kr 200 000
- kr 120 000
- kr 250 000
Sum - kr 1 420 000

Heldigvis har vi fått økte inntekter i forhold til det vedtatte budsjett:
Spillersalg
Cup-kassen
NAV-tilskudd

+ kr 990 000
+ kr 80 000
+ kr 80 000
Sum + kr 1 150 000

Økte inntekter har også medført økte utgifter, f.eks. agenthonorarer. Her er en oversikt
over økte utgifter i forhold til det vedtatte budsjett:
Agenthonorar
Dommerutgifter
Baneleie
Hybler
Reisekostnader
Lønnskostnader
Diverse

+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
Sum + kr

240 000
60 000
100 000
100 000
100 000
200 000
60 000
860 000
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Hvis styret ikke hadde iverksatt diverse tiltak, hadde dette medført er regnskapsmessig underskudd på
ca. en million. Dette framkommer slik:
Budsjett 2018 (overskudd)
Reduserte inntekter (kr 1 420 000 – kr 1 150 000)
Økte kostnader
Prognose (underskudd)

+ kr
- kr
- kr
- kr

208 000
270 000
860 000
922 000

På bakgrunn av denne prognosen har styret iverksatt følgende tiltak:
Redusert godtgjørelse administrasjonen
Redusert godtgjørelse trenere
Redusert lønn spiller
Reduksjon reiser bortekamper
Økte sykepenger
Ekstra tilskudd reiser NTF
Kompensasjon ved antall spilte kamper
Sponsordugnad
Sum

+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr
+ kr

96 000
84 000
47 000
30 000
260 000
105 000
100 000
200 000
922 000

Konklusjon: Klubben styrer mot et driftsregnskap som går i balanse.

Likviditet:
Klubben har likviditets problemer. Det skyldes i hovedsak at utgiftene påløper før inntektene.
Det har vært en utfordring å klare å utbetale lønn hver måned. I tillegg har vi en del
utestående fordringer til enkelt leverandører.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppta kassakreditt inntil kr 300 000 i budsjettåret 2018. Dette
lånet er tatt opp, men vi ser at for at vi skal klare å utbetale lønn til rett tid resten av året er vi
nøtt til å ta opp et likviditetslån. Da bør vi ta opp likviditetslån slik at vi kan i tillegg betale
det utestående til våre kreditorer, slik at vi bare har banken å forholde oss til. Ut i fra våre
vurderinger innstiller styret på å ta opp ett likviditetslån på kr 500 000. Det vil bli tatt pant i
spillerstallen.

Lovhjemmel:
Iht. LFK’s lov §12 pkt. 7, så er det kun årsmøtet som kan vedta låneopptak. Det er
bakgrunnen for at styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Styrets innstilling:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppta et likviditetslån på kr 500 000. Løpetid 3 år.
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