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Styreleder redegjorde for økonomisk situasjon i klubben og arbeidet styret har gjort siden tiltredelsen
1.mai. Styret overtok kr 500 000 i gjeld ved årsmøte. Klubben klarer å betale driftsutgifter gjennom
året, men det er utfordrende å betale ned på gjeld. Det er kuttet i spiller- og trenerlønninger.
Besparelsen utgjør ca kr 300 000 ut inneværende år. I tillegg er det kuttet ca kr 100 000 i boutgifter
ved å si opp to av leilighetene vi har disponert. Selv om det er kuttet kostnader er dette kutt i
underskudd og frigir ingen midler. Spillerlønninger utgjør ca 30 000 pr mnd.
Klubben har 3mill mindre i budsjett enn i 2010.
Sportslig er målet å kunne gjennomføre sesongen for A-herrer.
I sommer er Nils Jørgen Forreløkken og Tony Strande ansatt som trenere i klubben. Ole Kristian
Skogum ble ansatt som daglig leder fra 1.august.
De fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål. Det var mange spørsmål rundt
inntekts/kostnadssiden.
Daglig leder Ole Kristian Skogum presenterte ValdresAkademiet. Se vedlagt powerpoint.
Valdres FK ønsker å bli en moderne klubb og satse på spillerutvikling regionalt. Hovedmål er stabil
økonomi og det er laget en 5-årsplan for klubben. Klubben ønsker å rykke opp i 2.div i løpet av 5 år.
Dette innebærer også at juniorlaget må opp i elite/interkrets. Vi ønsker å ha damelag i 2.div. Klubben
har som mål å ansette daglig leder i 100% stilling og Spillerutvikler/trener i 75-100% stilling.
De fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål til daglig leder og styreleder. Forslaget ble godt
mottatt. Det meste av diskusjonen dreide seg om nåtid og hva man gjør sportslig for å bedre
situasjonen for A-laget. Foreldre til spillere stilte spørsmål om hva klubben gjør for å ta vare på
juniorspillerne som er en del av A-laget. Det ble stilt spørsmål om hva som er omstendigheten rundt at
så mange spillere har valgt å dra og hvordan det ble lagt til rette for spillere som ikke har
mulighet/kapasitet til å trene så mye som kreves. Hovedtrener Ole Anders Ulven og styreleder svarte
på dette. Grunnen til dette er kompleks og det bes om respekt for at ikke alt kan gjengis til
offentligheten. Ulven hadde ett innlegg og uttrykte frustrasjon over den situasjonen som laget står i.
Alle forslagene som kom fra salen har til felles at de kreves mere menneskelige ressurser for at det kan
gjennomføres. Klubben kan løse en del problemer dersom vi får med flere frivillige. Knut Walter
Baldersheim foreslo prosjektet «1000 timer for Valdres FK» som skal være en dugnadsgruppe. Styret
er positive til å gjennomføre et slikt prosjekt.
Mange var opptatte av den negative omtalen i mediene og ønsker et mer positivt fokus i media.
Møtet varte i ca 3 timer.

