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Det har inte skrivits så mycket om hästsportarna tidigare. De har inget med fotbollen att göra direkt, men det var några fickor i byn som
tyckte att grusplanen vid Färnäs IP skulle vara lämplig att motionera sina hästar på. Underlaget har varit för mjukt för fotbollspel och att
det började växa sly delvis in på planen. Ordförande fick en fråga av en av deras medlemmar om de fick vara där och rida. Hästsportarna
är fullvärdiga medlemmar i Färnäs Sportklubb d.v.s. som alla andra medlemmar, de har tillgång till föreningens utrymmen.
Medlemmarna är företrädesvis tjejer men killar är också välkomna. De arbetar precis som alla andra medlemmar vid Vasloppsarbetet
samt bingon. Samarbetet fungerar väldigt bra trots verksamheterna skiljer sig åt. Hästsportarna har varit medlemmar i Färnäs
Sportklubb sedan 2014.

Grusplanen vid Färnäs Idrottsplats som disponeras av Hästsportarna i Färnäs Sportklubb.

Fotbollsverksamheten.
Färnäs Sportklubb har anmält följande lag för seriespel säsongen 2017.
A-lag, Herrar. Division 6, Norra.
Pojkar Division 4. Grupp 1.
Flickor Division 3 B, 9-manna. Grupp 1.
Flickor Division 5. Grupp 1.
Samt lag i MT-Cupen i olika åldrar.
Några nya förutsättningar för ungdomsfotboll kommer att gälla från 1 januari 2017. Då träder det beslut som togs på SvFF
representantskapsmöte 2015 i kraft och som innebär att inga slutsegrare får utses i tävlingar t.o.m. 12 år och det omfattar all
tävlingsverksamhet oavsett om det är ett distrikt eller en förening som är arrangör.

Hästsportarna.

Grusplanen sladdar och klar för hästsportarna.

Fotbollsverksamheten 2017.
Det stora antalet asylsökande som kommit till Dalarna under de senaste åren och särskilt då i slutet av 2015 och i början på 2016 har
inneburit en ny utmaning för framförallt våra föreningar på de orter där det upprättades boende för väldigt många nyanlända. Eftersom
fotbollen är en stor och dominerande idrott över hela världen så är det naturligt att många asylsökanden söker sig till fotbollen för en
meningsfull aktivitet i väntan på en fast tillvaro i Sverige. Både SvFF och distrikten har på olika sätt försökt ta hand om och intrigera
dessa spelare, framförallt då pojkar och män, i vår fotbollsverksamhet och ser detta som en positiv trend att fler spelar fotboll. En
uppgift som inte varit lätt för vare sig förbundet eller föreningarna är att anpassa de nya spelarna till de värderingar som svensk fotboll
har och som säkerligen för många nyanlända är en helt annan kultur än den som fanns i deras hemland. En rad projekt som skall stödja
arbetet med att intrigera både spelare och ledare till den svenska fotbollsmiljön har startats och är ett arbete som under 2017 måste
fortsättas intensifieras. Här har således både förbundet och föreningarna en utmaning inför 2017 att ta tag i! /Text: Lars Norman,
Ordförande Tävlingskommittén, Dalarnas Fotbollsförbund.

Fotboll: Dala-Demokratens mycket populära tipstävling Serietipset har startat – för 62:a året i rad. Häng med så har du chansen att
vinna:
Presentkort på 400 kronor.
En fotbollsresa till England nästa säsong.
Redan 1956 startade serietipset. Nu är vi tillbaka för 62:e året i rad. Få tävlingar i Svensk dagspress kan matcha det. Åtskilliga är de
vinnare som vi genom åren skickat iväg på fina förstaprisresor runt om i fotbolls Europa. Det har gällt VM- och EM kvalmatcher och
ligamöten i både England och Italien. Vill du också bli en vinnare – i så fall är det bara att hänga med här! Serietipskupongen ser du här
under. Det kostar ingenting mer än portot att delta, det är bara att fylla i en enkelrad och skicka in den till oss. Som vanligt gäller det att
tippa matcher där dalalag är inblandade, allt från superettan och damallsvenskan till de lägsta serierna. Och som vanligt kör vi fem
kvalomgångar och en final. Segraren i varje kvalomgång plus den som har sammanlagt mest rätt efter de fem omgångarna vinner ett
presentkort på 400 kronor. Dessa sex går också vidare till finalen – där segraren tar hem en fotbollsresa till England. Finalen avgörs på
Ljungbergsplanen i Borlänge söndagen den 25 juni i samband med den damallsvenska matchen Kvarnsveden- Hammarby. De sex
finalisterna bjuds in till matchen och gör på plats upp om förstapriset. Lycka till ! / Text från Dala-Demokraten. Onsdag 10 maj 2017.

Division 6, Norra Herrar.
1 maj

Färnäs SK Ezid SK 2-6
Färmäs mål: Victor Vesterberg, Berat Morina.

7 maj

Färnäs SK-Dala Järna IK U 3-0
Färnäs mål: Osman Ak, Victor Vesterberg, Gezim Morina

13 maj
21 maj

Gagnefs IF-Färnäs SK 2-0

4 augusti Dala Järna IK U-Färnäs SK 3-4
Färnäs mål: Adar Bozdogan, Alexander Mogren, Qendrim
Berisha 2
11 augusti Färnäs SK-Gagnefs IF 0-3
18 augusti Hulåns IF-Färnäs SK 1-2
Färnäs mål: Victor Vesterberg, Qendrim Berisha

Färnäs SK-Hulåns IF 2-1
Färnäs mål: Alexander Mogren, Jacob Albinsson.

25 augusti Färnäs SK-IF Vikapojkarna 0-2

3 juni

IF Vikapojkarna-Färnäs SK 5-0

1 sept.

18 juni

Äppelbo AIK-Färnäs SK 10-1
Färnäs mål: Qendrim Berisha

9 sept.
Färnäs SK-Äppelbo AIK 1-7
Färnäs mål: Jacob Dahl

10 juni

Färnäs SK-Leksands IF FK 3-2
Färnäs mål: Qendrim Berisha, Axel Aflodal,
Gezim Morina.

17 sep.
Älvdalens IF FK A-Färnäs SK 4-3
Färnäs mål: Aron Helander, Axel Aflodal, Andreas
Allerhed

21 juni

Färnäs SK-Älvdalens IF FK A 5-0

29 juni

Ezid SK-Färnäs SK 9-0

Tabell Division 6 Norra, Herrar.
IF Vikapojkarna
Äppelbo AIK
Gagnefs IF
Ezid SK A
Leksands IF FK
Färnäs SK
Dala Järna IK U
Älvdalens IF FK A
Hulåns IF

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
10
10
9
6
6
6
3
2

2
1
1
0
2
0
0
3
3

0
5
5
7
8
10
10
10
11

62-9
70-28
41-26
43-30
25-38
26-56
23-57
24-53
22-39

44
31
31
27
20
18
18
12
9

Sälen/S-Lima var anmälda till seriespel men de utgick ur serien.

Leksands IF FK-Färnäs SK 1-0

Pojkar Division 4. Grupp 1.
7 maj
14 maj
21 maj
28 maj
4 juni
11 juni
18 juni

Vansbro AIK FK-Färnäs SK 1-3
Färnäs SK-Mockfjärds BK 3-2
Öna SK-Färnäs SK 2-2
Färnäs SK-IFK Våmhus 5-3
IFK Mora FK-Färnäs SK 0-4
Färnäs SK-Malungs IF 12-1
Färnäs SK-Dala Järna IK 2-2

2 augusti
13 augusti
20 augusti
27 augusti
9 sept.
10 sept.
17 sept.

Dala Järna IK-Färnäs SK
Malungs IF-Färnäs SK 3-4
Färnäs SK-IFK Mora FK 6-1
IFK Våmhus-Färnäs SK 2-9
Färnäs SK-Öna SK 5-0
Mockfjärds BK-Färnäs SK 2-9
Färnäs SK-Vansbro AIK FK 1-1

Helt obesegrade denna säsong. Dessa killar har spelat en fantastiskt fin fotboll denna säsong. Ledarna Stefan Glad och Ola Ullbors har
gjort ett underbart arbete med detta lag, då vill vi betona det extra mycket som ett lag. Spelarna har hjälp varandra och de har spelat en
mycket vacker fotboll. Spelarna har visat mycket stor glädje. Tack killar för denna fina fotboll som Ni har spelat. Enligt en policyfråga
från SvFF och distriktsförbunden redovisas inga tabeller i denna åldersgrupp, men vad vi vet så var dessa killar obesegrade.

Tappra fotbollskillar, fotboll i ur och skur.

Match mot Malungs IF, Färnäs IP. 11 juni.

Färnäs SK-Dala Järna IK 2-2.

Ung matchfunktionär som gjorde det riktigt bra på linjen.

Flickor Divisiom 3. Grupp 1. 9-manna.
14 maj
21 maj
28 maj
4 juni
11 juni
18 juni

Bullermyrens IK-Färnäs SK 9-0.
Färnäs SK-Dala Järna IK 3-2.
IF Tunabro-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Kvarnsvedens IK Blå 1-5.
Insjöns BK-Färnäs SK 2-5.
Färnäs SK-IFK Hedemora FK 1-3

15 augusti
18 augusti
27 augusti
10 sept.
16 sept.
17 sept.

Färnäs SK-Insjöns BK 0-0
Kvarnsvedens IK Blå-Färnäs SK 1-2
Färnäs SK-IF Tunabro 1-2
Färnäs SK-Bullermyrens IK 2-6
IFK Hedemora FK-Färnäs SK 1-2
Dala Järna IK-Färnäs SK 0-1

Detta lag går från klarhet till klarhet. För två år sedan förlorade de varenda match, förra året 2016 vann de sin sjumanna serie. Denna
säsong gick de över till niomanna spel. Skulle de klara av övergången från den lilla planen till den större planen med offside? Visst
klarade de av denna övergång. Premiären mot Bullermyren med förlust med 9-0 skapade visa oroskänslor. Match därpå mot Dala Järna
var man på banan igen. Ledarna Lasse Larsson, Patrik Forsgren och Linda Björnstad har gjort ett fantastiskt arbete med laget. Hela
gruppen med ledare, spelare och föräldrar har fungerat mycket bra och detta medförde till att denna säsong blev väldigt lyckad.

Tabell Flickor Division 3, Grupp 1, 9-manna kompisligan.
Bullermyrens IK
Kvarnsvedens IK Blå
IF Tunabro
Färnäs SK
IFK Hedemora FK
Dala Järna IK

12
12
12
12
12
12

10
8
7
6
4
2

2
1
0
1
1
2

0
3
5
5
7
8

79-6
46-14
28-56
20-32
17-27
19-29

32
25
21
19
13
8

Match mot IFK Hedemora 18 juni.

Flickor Division 5, Grupp 1.
7 maj
21 maj
28 maj
4 juni
11 juni
18 juni

Färnäs SK-Öna SK 3-2.
Sälen/S Lima-Färnäs SK 4-2.
Färnäs SK-IFK Mora FK 3-2.
Dala Floda IF-Färnäs SK
Färnäs SK-Leksands IF FK 2-1.
Orsa IF FK-Färnäs SK

6 augusti
13 augusti
20 augusti
25 augusti
3 sept
17 sept

Färnäs SK-Orsa IF FK 14-2
Leksands IF FK-Färnäs SK 5-3
Färnäs SK-Dala Floda IF 6-0
IFK Mora FK-Färnäs SK 3-8
Färnäs SK-Sälen/Lima 2-2
Öna SK-Färnäs SK 3-0

Seriepremiär mot Öna SK.
I denna serie redovisas ingen tabell enligt policyfrågor från SvFF och distriktsförbunden. Dessa tjejer gjorde det riktigt bra säsong och
utvecklingen går framåt. Duktiga ledare med Johan Skeri och Åse. En stor grupp som det finns framtidsmöjligheter med.

Färnäs SK-IFK Mora FK 3-2.

Färnäs SK-Leksands IF FK 2-1.

Hittade denna bild hos F05/06 det var en av spelarna som hade önskat sig denna tårta av sina föräldrar. Visst passar denna tårta till alla
fina födelsedagsfester.

MT-Cupen spelades i Färnäs på nationaldagen den 6 juni. Mycket folk som vanligt när det spelas omgångar i MT-cupen. Det är
fotbollspropaganda på högnivå. Många glada barn och en bra organisation gjorde att denna matchomgång på Färnäs Idrottsplats blev
något positivt trots det gråmulna vädret. Försäljningen gick väldigt bra, hamburgare, korv, läsk och godis hade strykande åtgång. Det
behövs för man skall ladda batterierna till nästa match, Hästtjejerna ställde också upp med en aktivitet vid ridbanan. Ponnyridning som
också blev populärt, Trots gråmulet väder hela dagen så kom det inga större mängder regn under dagen. Ungdomsdomarna får visa vad
de kan och de gör ett mycket gott arbete och att det är bara att önska dem lycka till för de gör verkligen ett bra arbete som
fotbollsdomare. Matchspeaker, personal i kiosk, matchtapportörer och allt annat görs av föräldrarna och de skall ha ett stort tack och
utan Er hade inte denna fotbollsdag kunnat genomföras.

Bosse Thunberg, organisatör kring MT-cupen smakar hamburgare.

Nils Eklund gör Färnäs IP vacker.
Under säsongen har föreningen fått mycket beröm för de fina planerna som Färnäs SK förfogar över.

MT cuplagen Flickor och Pojkar

Myr fotboll.

Säsongsavslutning fotbollssäsongen 2017.

Bingoverksamheten
Bingoverksamheten som bedrivs med Färnäs Bys Bygdegård, under Färnäs Bingoallians är den ekonomiska grundstommen för Färnäs
Sportklubb. Bingon började på prov i klubbstugan 1962 av Gustaf Larsson, mångårig ordförande i Färnäs Sportklubb och även en mycket
stark kraft i Fåsås festerna när det begav sig. 23 onsdagar från sista onsdagen i april till mitten av september. Färnäs Sportklubb
tillhandahåller med funktionärer i egenskap av kontrollanter utomhus och även bongförsäljare (se bilden). (Se år 2012 Färnäs SK
historia.)

Birgit bingoutropare.

Fotbollströjor vi minns??

Som Ni vet så bildades Färnäs SK 1932, Färnäs SK debuterade i seriespel säsongen 1933, seriespelet på börjades under hösten 1933. På
den tiden spelade man höst/vår. D.v.s. att en fotbollssäsong sträckte sig över nyår, för att avslutas på våren 1934. Man spelade i denna
spelform ända till våren 1957. Säsongen 1957/1958 blev det ett märkligt seriespel, det påbörjades hösten 1957 och avslutades hösten
1958, d.v.s. att man spelade i tre stycken terminer, höst-vår-höst. Anledningen till detta serieupplägg var att säsongen 1959 gick man
över till den spelform som vi nu deltar i med start och slut inom samma kalender år. Med start på våren med avslutning på hösten. Det
har t.o.m. talats om i nutid om att Sverige skulle återgå till den tidigare spelformen med spel höst/vår för att man skall kunna hänga
med i den internationella fotbollen som utvecklas hela tiden. Som Ni vet så har Sverige ett bistert klimat samt att vårt land är avlångt,
Trelleborg till Kiruna. Vem vet hur det blir i framtiden?? Inomhus spel i stora hallar med spel på konstgräs.???
Många åtskilliga tröjor har använts genom åren, efter att ha forskat ganska så digert om vad Färnäs SK har haft för klubbfärger genom
åren har varit intressant. Ursprungsfärgen på tröjorna var Lila. Valet av denna klubbfärg är tråkigt nog okänt. Man spelade i Vita byxor
och Lila färg på tröjorna för A-laget och B-laget spelade i Vita byxor med Mörkgrön tröja. Man spelade i dessa färger i många år tills man
kom in på mitten av 50-talet då övergick man till gröna tröjor för samtliga lag. Sedan har tröjorna varierat genom åren, snitt och mode
har speglat detta som även material. Från bomullströjor till polyester. Tyvärr så har det inte gått att finna någon tröja från de tidiga åren
utan de finns endast på bild, så håll tillgodo med detta urval av modernare snitt.
T.o.m ishockeyn i Färnäs som var väldigt populär under 50-talet hade sina speciella tröjor som gick under benämningen Zebratröjor,
någon tröja från denna tid har man inte lyckats hitta, tråkigt nog för de skulle nog vara en riktig raritet nu. De som deltog på den tiden
har berättat att de var väldigt tunga och inte det lätta material som används nuförtiden.
Nästa utmaning i allt forskande om Färnäs Sportklubb har varit klubbmärket, vem, hur och varför ser vårt klubbmärke ut som det gör??

En månskära med en pergamentrulle.
Just nu i skrivande stund har det inte kommit fram några handlingar om Färnäs SK:s klubbmärke, om hur det kom till eller vem som har
ritat det.

Protokoll Färnäs Sportklubbs medlemsmöte 2017-01-15
Datum: 2017-01-15

Lokal: Färnäs IP, Kansliet

Klockan: 18.00

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande George Linnell förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Vasaloppet
I är har Färnäs SK fått jobb för Nattvasan för 10 personer. Loppet har 1 500 deltagare. Målet stänger kl. 8.00. >Det
behövs max 4 personer på natten. Klubben får 8 000 kr för jobbet.

§ 3.

Fotboll
I år ska A-laget spela i div6. 99-orna behövs där. Ledare Johannes, Per Holm och Per Person.
Senaste datum för anmälan av ungdomslag är 8:e mars.
F02-04 ska spela 9-manna i div 3 B. Ledare Patrik Forgren, Lasse Larsson.
F 05-06 skal spela 7 manna i div 5. De är 14-16 st. De började träna i fredags. Det ska spelas in en TV dokumentär om
en tjej i laget. Ledare: Johan Skeri.
F 07 har försvunnit till Mora.
F 08-09: ledare Maria Krång Lundkvam och Sara Lyssmyr.
P 05-06 Ska spela 7-manna i div 4. De är 15 st Ledare: Stefan Glad.
P 07-08 saknar ledare. 07 får inte spela MT cup. Jonas Brottare fortsätter nog inte som ledare, Ivar vill nog inte spela
i år. Gunnar Grannas skal kolla med Anna Estéen om hon kan vara ledare.
Maria och Sara hade fotbollslekis för 4-6 åringar förra året.
Jennifer Haglind kan tänka sig att vara ungdomsansvarig.
Det ska bli ett ledarmöte i mars, där Sara går igenom saker och ting.
Vi ska göra en drive för träningsoveraller i vår. Provkollektionen behöver sorteras om efter inbrott. Vi ska ta hit ett
klädställ från bygdegården. Overaller kan provas i mars/april för senare beställning.
Anders Krång förslog att vi skall göra en skohylla och sätta upp i kansliet där folk kan köpa/byta skor. Detta kan
göras i samband med ledaremötet i mars.

Vi skulle också kunna ha en anslagstavla där man kan sälja prylar.
Elektronisk registrering av närvaro används av de flesta av våra lag. Man får statligt bidrag för personer från 7-25 år.
Anders ska prata med Desirée på Mora kommun. Vi ska få rapport av henne att skicka till förbundet när vi
registrerat i kommunens system.
§ 4.

Hästsport
Hästsektionen hyr hall på Lomsmyren.

§ 5.

Bingo
Bingobemanning ska planeras när vi vet vilka lag vi har nån gång i mars.

§ 6.

Övriga frågar
Vattnäs SK ska börja spela seriefotboll och har framfört ett önskemål om att spela på Färnäs IP. De skulle i så fall få
betala planhyra på 1 000 kr per match eller jobba på bingon.
Vi har fått en förfrågan om cruisare får samlas på grusplanen den 29/4. Motprestation ska vara en bilutställning.

Detta är ok.
§ 7.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mats Tysk, Sekreterare

George Linnell ordförande

Protokoll Färnäs Sportklubbs styreslemöte 2017-05-16
Lokal: Färnäs IP, Kamsliet

Klockan: 19.00

Närvarande: Gunnar Grannas, ordförande. Mats Tysk, sekreterare. Lina Stickå, ledamot. Patrik Abrahmsson, ledamot.
Frånvarande: Christina Larsson, kassör. Jennifer Haglind, ledamot. Anna Albertsson, ledamot. Peter Hermansson, suppleant.
Anders Krång, suppleant.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Anläggning och kansli
Nils Eklund och Lasse Stickå har konstaterat att ingen klippning av planer behövs än.
Patrik skall kolla med Kjell-Ove Johansson om det går att åtgärda den gamla breda gräsklipparen. Lasse och Nils har
nyckel till förrådet där klipparen finns.
Tommy skall krita planer på fredag.
Sportkommittén ansvarar för städning. Det kanske blir veckoschema som delas upp mellan lagen. Vi skulle också
kunna anlita en städfirma som kommer med lämpligt tidsintervall. Föreningar kanske kan göra rotavdrag för
städfirma.

§ 3.

Ekonomi
Klubben har fått tillbaka räkning på 30 000 kr för material sponsring från Johns Sport, eftersom avtalet inte gällde
längre. Gunnar skal prata med dem. Det var samma sak förra året, men det bör ordna sig. Någon i sport kommittén
borde hålla koll på avtalet.
Hur skall vi göra med kiosken på A-lagsmatcher? Förra året hade varje lag köpt in till kiosken och haft öppet under
ungdomsmatcherna. Klubben skulle kunna köpa in det som behövs i kiosken. Ungdomslag kan hålla i kiosken, för in
bok vad som sålts, och få till klubbkassan. Kioskvaror kan förvaras i skrubben i kansliet. Vi kan ha ett litet utbud i
kiosken, men mer till MT-cupen.
Lina skall kolla med George om sponsring av Siljans Chark för hamburgare under MT-cupen.
Lasse har frågat om reseräkningar till A-laget. Chaufförer till bortamatcher ska få 18,50 per mil. De får skriva en
reseräkning med kontonummer och lägga i postlådan på kansliet, så ordnar Christina utbetalning.

Något verkar vara fel i bokföreningen där vissa belopp bokförts på fel konton. Gunnar kollar detta.
Mats har fått ett mail och redovisning av resekostnader för domare från Dalarnas FF via Per Persson. Mats kall skicka
detta vidare till Christina, så får hon fylla i aktuella uppgifter i ett bifogat dokument.
Vid cupspel betalar klubben avgift för två ledare och eventuellt en del av deltagaravgiften för spelare.
A-laget behöver ett nytt reservställ, bara tröjor med tryck. Sportkommittén får ordna detta. Gunnar pratar med
dem.
§ 4.

Hästsport /Ingen information

§ 5.

Fotboll
Gunnar skall sätta upp lista med namn på sportkommittén.

§ 6.

Skidor/ Ingen information

§ 7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 8.

Nästa möte: Tisdag 2017-06-13 kl. 19.00 i kansliet.

§ 9.

Mötets avslutande. / Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mats Tysk Sekreterare

Gunnar Grannas Ordförande

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2017-06-13
Lokal: Färnäs IP, kansliet.

Klockan: 19.00

Närvarande: Gunnar Grannas, ordförande. Mats Tysk, sekreterare. Lina Stickå, ledamot. Patrik Abrahamsson, ledamot. Anna Albertsson,
ledamot. Jennifer Haglind, ledamot.
Frånvarande: Christina Larsson, kassör. Peter Hermansson, suppleant. Anders Krång suppleant.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.

Föregående protokoll
Inga anmärkningar

§ 3.

Anläggning och kansli
Klubbens lokaler behöver städas. Gunnar tar hit någon firma som städar en gång nu och sedan wn gång i slutet av
augusti.
Det har varit inbrott i klubbens lokaler igen. Läsk och kexchoklad har stulits.
En pump för konstbevattningen ska läggas ner i bäcken innan semestern.
Gräsklippningen fungerar bra. Gunnar ska klippa gräset när Nils Eklund är borta i sommar. Det tar ca: 4 t att klippa
alla planerna.

§ 4.

Ekonomi
Ekonomin ser rätt bra ut. Klubben har 272 816 kr på kontot + 100 000 kr i kredit.
Bingon går förhållandevis bra, sämre är 2016 men bättre än 2015.. Bingopengar skall betalas ut till FSK och
Bygdegårdsföreningen efter midsommar. Därefter ska bingopengar betalas ut lite då och då.
Medlemsavgifter kommer in. Vi borde ha ett datum när avgiften skal vara inne. Vi sätter 30/6 som sista dag.
Sportkommittén har haft möte med ledarna om betalning.
Gunnar ska prata med herrarna om de vill ha kiosk under matcherna, som efterfrågats av åskådare.

Klubben har 270 kr på Bankortskontot. Christina ska föra över 5 000 kr i taget på kontokortet.
Christina vill ha en skrivare. Gunnar fixar detta.
Christina ska kolla insättningar av medlemsavgifter.
Klubben har fått ett nytt bankkort i Georges namn. Detta ska bytas till ett i Christinas namn efter sommaren.
§ 5.

Hästsport
Svenska Mastiffklubben anordnar en hundutställning på Färnäs IP den 16/9. De behöver tillgång till toaletter, som
finns i omklädningsrummen.
Hästsportarna vill vattna grusplanen med kubiktank och vagn. Ska de köpa en begagnad vagn? Det finns små vagnar
på Biltema som duger för detta.

§ 6.

Fotboll
Sportkommittén jobbar på bra.
De skapa prata med A-laget som skräpar mer mycket i omklädningsrummet.
MT cupen gick kanon bra. Det var rekordmånga bilar på parkeringen. Klubben sålde för 26 000 kr i hamburgergrillen
och i kiosken.

§ 7.

Skidor
Lars Gunnar har bytt lampor i elljusspåret.

§8.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa möte
Måndag 2017-08-14 (flyttat från 7/8 efter detta möte) kl. 19.00 i kansliet.

§ 9.

§ 10.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mats Tysk Sekreterare

Gunnar Grannas Ordförande

