Färnäs Sportklubb 2013. Text källa Dalarnas Fotbollsförbunds verksamhetsberättelse 2013. Text George Linnell.
Att ha elitlag i distriktet är en viktig stimulans för att unga spelare ska satsa på fotboll när det blir dags att välja sport men självklart
även en viktig förutsättning för att behålla ett stort intresse för fotboll totalt sett och inte då minst medialt. Inför säsongen fanns därför
förhoppningar att Dalarna skulle stärka sin elitrepresentation på herrsidan genom att IK Brage skulle behålla sin plats i Superettan även
2014 samtidigt som Dalkurd FF genom ett avancemang från Division 1 också skulle bli ett elitlag. Tyvärr blev istället summeringen av
säsongen att IK Brage inte klarade nytt kontrakt som elitlag samtidigt som Dalkurd FF, trots en väl genomförd säsong, inte lyckades
avancera upp till Superettan. Därmed är Kvarnsvedens IK:s damer Dalarnas enda representant i svenskelitfotboll 2014 efter att laget i
den nya elitettan hamnat på en hedrande 5:e plats.
Den trend med ökat antal lag i tävlingsverksamheten son fanns 2012 hade TK hoppats skulle hålla i sig eller t.o.m. förhoppningsvis öka
2013. Tyvärr blev det inte så totalt fullföljde bara 439 lag seriespelet 2013 jämfört med 461 lag 2012. Således en minskning med 22 lag
där seniorfotbollen tappade 12 lag, herrfotbollen 4 lag och ungdomssidan 6 lag. Det som är mest alarmerande är att herrjuniorlagen
fortsätter att minska. I år fullföljde bara 5 lag seriespelet och 6 lag deltog i DM-tävlingen. Hur länge är det meningsfullt att fortsätta med
tävlingsverksamhet för herrjuniorer? Våra närliggande disrikt, främst Hälsingland och Gestrikland, har också samma problem och en
lösning är möjligen att starta en gemensam serie.
Färnäs Sportklubb spelar i division 7 denna säsong, anledningen kring detta är att det gjordes en serieomläggning av fotbollsserierna i
Dalarna. Division 7 består av fyra grupper. Norra, Östra, Västra och Södra.

Norra gruppen. IFK Våmhus, IF Vikapojkarna, Siljansnäs IF, Leksands IF FK U, Öna SK, IF Nornan och Färnäs SK. Älvdalens IF FK U
har utgått. Seriesegrare: IFK Våmhus.

Östra gruppen. I den Östra gruppen spelar följande lag: Svärdsjö IF U, Amsbergs SK U, Korsnäs IF FK U 2, Bjursås IK, Sundborns
GoIF, Bullermyrens IK U, Hälsninggårdens AIK, Forssa BK U och Aspeboda SK. Envikens IF har utgått. Seriesegrare: Stora Tuna IK.

Västra gruppen. I den Västra gruppen spelar följande lag: Stora Tuna IK, Ulfshyttans IF U, IFK Grängesberg FK, Nyhammars IF U,
IF Vulcanus, Östansbo IS U och Smedjebacken FK U. Seriesegrare: Stora Tuna IK.

Södra gruppen. I den Södra gruppen spelar följande lag: Långshyttans AIK FK, Stora Skedvi IK FF, Skogsbo/Avesta U, Krylbo IF U,
Horndals IF, Fors IK, säters IF FK U och Näs IF. Seriesegrare: Långshyttans AIK FK.

Division 7 Norra Herrar.
Våromgången.

Höstomgången.

6 maj
11 maj
17 maj
27 maj
3 juni
10 juni
15 juni

9 aug Färnäs SK-IFK Våmhus 3-4.
16 aug Färnäs SK-Siljansnäs IF 1-1.
26 aug Färnäs SK-IF Vikapojkarna 2-1.
1 sept Leksands IF FK U-Färnäs SK 5-1.
7 sept Färnäs SK-IF Nornan 2-4.
13 sept IFK Våmhus-Färnäs SK 2-2.

Öna SK-Färnäs SK 3-1.
Färnäs SK-Älvdalen IF FK U 8-1. (utgått).
Siljansnäs IF-Färnäs SK 4-1.
IF Vikapojkarna-Färnäs SK 5-2.
Färnäs SK-Öna SK 2-2.
Färnäs SK-Leksands IF FK U 2-3.
IF Nornan-Färnäs SK 2-1.

Sluttabell Divisdion 7 Norra, Herrar.
IFK Våmhus
IF Vikapojkarna
Siljansnäs IF
Leksands IF FK U
Öna SK
IF Nornan
Färnäs SK
Älvdalens IF FK U har utgått.

12
12
12
12
12
12
12

9
8
6
6
4
4
1

2
0
1
1
1
0
3

1
4
5
5
7
8
8

47-11
30-23
30-28
30-31
22-40
23-33
20-36

29
24
19
19
13
12
6

Färnäs SK gjorden ingen större säsong i division 7, stor omsättning på spelare och ingen kontinuitet, sex stycken inspelade poäng under
säsongen endast Östansbo IS U och Smedjebackens FK U var sämre och de spelade i den västra serien.

Sluttabell, Division 3, Grupp 1.
Malungs/SS Lima
Kvarnsvedens IK
Färnäs SK
Forssa BK Vit
Leksands IF FK

12
12
12
12
12

9
6
5
4
1

2 1
3 3
4 3
1 7
0 11

44-12
42-26
41-19
43-40
13-86

29
21
19
13
3

Grabbarna i detta lag gjorde det riktigt bra denna säsong från tidigare säsong spelat 7-manna fotboll till att gå upp till att spela på
fullstor plan. Daniel Gunnars, Oliver Sjökvist och Stefan Sens har gjort ett mycket gott arbete med dessa killar. Men man skall inte
glömma bort att lagets lagledare har Katarina Brodin varit. Utan hennes stora intresse kring detta lag samt pådrivande entusiasm kring
laget hade det nog inte blivit något lag denna säsong.

Division 3, Grupp 1.
Våromgången.

Höstomgången.

5 maj
12 maj
24 maj
9 juni
16 juni

29 juni Kvarnsvedens IK-Färnäs SK 3-3.
14 aug Färnäs SK-Malung/SS Lima 0-3.
18 aug Leksands IF FK-Färnäs SK 0-3.
25 aug Färnäs SK-Leksands IF FK 6-1.
21 sept Forssa BK Vit-Färnäs SK 2-0.

Färnäs SK-Leksands IF 14-0.
Malung/SS Lima-Färnäs SK 2-2.
Forssa BK Vit-Färnäs SK 3-5.
Färnäs SK-Kvarnsvedens IK 2-2.
Färnäs SK-Forssa BK Vit 1-2.

SSAB Pojkar Division 3 spelades i 3 olika grupper med följande lag i represpektive grupp.

SSAB Pojkar division 3. Grupp 2. Med följande lag Slätta SK, Skogsbo/Avesta IF Gul, Hälsinggårdens AIK, Falu BS FK,
Sundborns GoIF, Forssa BK Blå, Envikens IF och Horndals IF. Med Slätta SK som seriesegrare.

SSAB Pojkar division 3. Grupp 3. Med följande lag Skogsbo/Avesta Svart, Östansbo IS, IF Tunabro, Gustafs GoIF, Ludvika
FK och IFK Grängesberg FK. Med Skogsbo/Avesta IF Svart som seriesegrare.

Sluttabell Division 4, Grupp 1.
Korsnäs IF FK Gul
Färnäs SK
Orsa IF FK
Siljansnäs IF
Öna SK
Slätta SK
Leksands IF FK
Falu BS FK Blå

14
14
14
14
14
14
14
14

14
9
9
5
4
3
2
2

0 0 106-17
2 3
52-34
2 3
51-36
2 7
37-50
3 7
35-48
3 8
37-64
3 9
30-61
1 11
26-64

35
29
29
17
15
12
9
7

Division 4, Grupp 1.
Våromgången.

Höstomgången.

5 maj
12 maj
18 maj
26 maj
2 juni
11 juni
16 juni

11 aug
13 aug
15 aug
25 aug
1 sept
8 sept
15 sept

Färnäs SK-Orsa IF 1-1.
Falu BS FK blå-Färnäs SK 1-2.
Korsnäs IF FK Gul-Färnäs SK 5-0.
Färnäs SK-Slätta SK 1-5.
Leksands IF FK-Färnäs SK 2-6.
Färnäs SK-Öna SK 3-1.
Siljansnäs IF-Färnäs SK 1-2.

Färnäs SK-Siljansnäs IF 4-0.
Orsa IF FK-Färnäs SK 1-4.
Öna SK-Färnäs SK 3-3.
Färnäs SK-Leksands IF FK 7-2.
Slätta SK-Färnäs SK 3-6.
Färnäs SK-Korsnäs IF FK Gul 4-7.
Färnäs SK-Falu BS FK Blå 9-2.

SSAB Pojkar Division 4 spelades i 4 olika grupper med följande lag i respektive grupp.

SSAB Pojkar division 4. Grupp 2. Med följande lag IK Brage, Kvarnsvedens IK, Malungs IF, Mockfjärds BK, Dala Floda IF,
Bullermyrens IK, Vansbro/Äppelbo och Djurmo/Sifferbo IF. Med IK Brage som seriesegrare.

SSAB Pojkar division 4. Grupp 3. Med följande lag Hälsinggårdens AIK, Korsnäs IF FK Svart, Stora Tuna IK Gul,
Swesom/Bullermyren, Falu BS FK Gul, IFK Hedemora Blå, Smedjebackens FK och Östansbo IS. Med Hälsinggårdens AIK som seriesegrare.

SSAB Pojkar division 4. Grupp 4. Med följande lag Islingby/Torsång, Stora Tuna IK Svart, Avesta AIK, Gustafs GoIF, IF
Tunabro, IFK Hedemora Vit, Stora Skedvi IK FF och Skogsbo/Avesta IF. Med Islingby/Torsång som seriesegrare.

Följande lag har deltagit pojkar division 6, Grupp 1.
Färnäs SK, IFK Rättvik FK Röd. IFK Våmhus, Älvdalens IF FK, Öna SK Blå och Öna SK Gul.

Ledare för MT-cup lagen 2013
Lagledare: Sara Lissmyr, P05 Jens Thomasson, Mattias Jenssen, P 06-07 Stefan Glad, Patrik Forsgren, Lars Norell, F 06-07 Anette Persson
och Johan Skeri.

Färnäs Sportklubb MT-cupen 2013, 8 juni.

Huvudbyggnad Färnäs Idrottsplats.

MT cupen Färnäs IP 2013.
Efter en jobbig MT cup omgång 2012 med blåst och regn med andra ord en riktig mardrömsomgång tog Sara Lissmyr och George Linnell
att förlägga MT cup omgången på Färnäs IP till juni månad. Detta skulle visa sig att detta var ett mycket lyckat drag. Hamburgare
började att försäljas vid klubbstugan detta var en premiär som skulle visa sig vara lyckat. Försäljningen gick väldigt bra, hamburgarna
såldes slut ganska så omgående.

Klubbstugan Färnäs Idrottsplats 2013.

Dagens program.

Verksamhetsåret 2013.
Inför verksamhetsåret 2013 startade Färnäs Sportklubb med ett underskott på – 28 000 kronor. Och nu när året 2013 har avslutas så ser
det oerhört mycket bättre ut. Vid motsvarande tid år 2012 var Färnäs Sportklubb tvungna att begära förskott på bingopengarna från
Färnäs Bingoallians samt att check krediten utnyttjades vid något tillfälle. Under 2013 har det inte funnits någon anledning till att
begära förskott eller att utnyttja checkkrediten. Anledningen till denna förbättring är att antalet lag är färre vilket medför mindre resor
och kringkostnaderna med domare och material ej tillkommer. De tidigare vattenskadorna är betalda och några andra tillkommande
oförutsedda händelser har uppkommit under året.

Vasaloppet: Färnäs Sportklubb har sin stora uppgift, vilket också inbringar ett gott tillskott till föreningskassan och det är arbetet
kring Vasaloppet. Hela föreningen är involverad i denna verksamhet och den stora punktinsatsen är under söndagen den stora
tävlingsdagen första söndagen i mars månad. Föreningen är delaktig i väskutlämningen vid S:t Mikaelskolan samt att samtliga
medlemmar inom föreningen kallas till denna insats.

Seriespelet: Föreningen har deltagit i seriespel med ett A-lag i division 7, seniorer. Ungdomslagen har varit representerade i division
3, division 4 och division 6 samt deltagande i MT-cupen med 3 stycken lag. (MT-Cup – Mora Tidnings Cup).

Jysk, frivilligt arbete: Föreningen har deltagit med ett arbete vid JYSK de senaste två åren, med försäljning av fika för de som
besöker JYSK vid deras vårmarknad. Första året (2012) var det väldigt dåligt väder med kyliga vindar och medföljande regn.
Försäljningen var med tveksamhet godkänd det första året, men det var värt att prova ett år till med förhoppningen om bättre väder.
Säsongen 2013 med oerhört bra väder gav ett mycket mindre kassatillskott om man jämför mot föregående år. De som besökte JYSK:s
vårmarknad hade redan intagit sitt fika hemma. Överskottet blev ca: 1 000 kronor/dag. För tredagars arbete med en förtjänst på ca:
3 000 kronor, är det inte värt besväret att försöka ett tredje år.

Vaktmästare/Kiosk/Kanslist: En anställd vaktmästare har funnits under året, delat med Färnäs Bygdegårdsförening, det
fungerade inte tillfredsställande under våren, anledningen kan vara oklarheter med arbetsledningen, vad som skall göras och när det
skall utföras. Under hösten blev det bättre. Men planerna och särskilt A-planen måste göras klar för matcher tidigt för att man inte skall
tappa för mycket av försäljningen av kiosken. Kiosken har varit sparsamt utrustad med anledning av inbrotten under 2012. Kansli delen
har fungerat som lager/förvaring av kioskvarorna. Kiosken har varit bemannad av diverse lagansvarigas försorg. Färnäs har under
säsongen haft en kanslist anställd på deltid 20/40 timmar, egentligen har anställningen gått genom Färnäs Bygdegårdsförenings ansvar
sedan har de fakturerat Färnäs Sportklubb. Arbetsuppgifterna har bestått av administrativt arbete kallelse av domare,
bokföring/betalning av fakturor, försäljning av bingobongar vid bingon i bygdegården, inhandlande av försäljningsvaror i kiosken,
tvättning av kläder samt städning.

Investeringar/anläggningen Färnäs Idrottsplats: Det har inte gjorts några investeringar under 2013 som har
medfört några större utgifter under 2013. Vid Färnäs Idrottsplats finns det en stor uppsättning olika målburar 11-manna mål 4 stycken,

7-mannamål 6 stycken. Med en stor avsaknad av 5 mannamål. 5-mannamålen används för MT-Cup spelen, tidigare har 7-mannamålen
avskärmats med trästolpar för att få dem mindre. Under MT-Cup omgången 2013 lånades det in målburar från Färnäs Skola och Nusnäs
Skola. Efter vissa funderingar och gott frivilligt arbete av Lennart Jons och Lasse Stickå byggdes ett 7 mannamål om till måtten av ett 5mannamål. Genom denna åtgärd kunde föreningen göra en besparing på 12 000 kronor. Genom ett mycket gott arbete av Lasse Stickå
och andra frivilliga har det städats bakom klubbstugan. Färnäs Sportklubb förfogar en ganska så unik anläggning, 2 stycken fullstora
fotbollsplaner för 11-manna fotboll, en 7-mannaplan och en grusplan för 11-manna fotboll. Ägare av marken är Färnäs Bysamfällighet
som genom ett årligt arrende låter Färnäs Sportklubb förfoga över denna stora yta. Som motprestation skall Färnäs Sportklubb sköta
badplatsen vid Färnäs Strand.

Cykelvasan: Under sommaren fick George Linnell en förfrågan av arrangörerna av Cykelvasan om Färnäs SK kunde tänka sig att
vara behjälpliga som parkeringsvakter vid fd. Strandens skolas område. Med av olika krafter kunde detta arbete utföras till mycket
storbelåtenhet från arrangören och att Färnäs Sportklubb är välkomna åter med sin arbetsinsats.

Avslutningarna: Det blev ingen gemensam avslutning för föreningens medlemmar p.g.a. olika anledningar. Varje lag hade sin
egen avslutning och det fungerade bra, huvudsaken är att föreningens medlemmar känner sig trygga och att samtliga känner, här hos
Färnäs Sportklubb fungerat det samt att vi har haft det mycket trevligt.

Bingon: Färnäs Bygdegårdsförening och Färnäs Sportklubb har arrangerat en bingo i Färnäs Bygdegård i namnet av Färnäs
Bingoallians. Medlemmar från Färnäs Sportklubb har fungerat som bingokontrollanter och detta arbete som de har utfört har fungerat
mycket bra. Christina Proos anställd kanslist av Färnäs Sportklubb (egentligen Färnäs By:s Bygdegårdsförening) har fungerat som
koordinator samt bistått med handkraft med försäljningen av bingo bongar. Vilket har gett Färnäs Bingoallians en trygghet om att
kvällen kommer att fungera. Bingospelandet under verksamhetsåret 2013 har gått mycket bra, t.o.m. överförväntan. Överskottet blev
366 000 kronor som skall fördelas mellan Färnäs Sportklubb och Färnäs By:s Bygdegårdsförening. 50 000 kronor av dessa 366 000 kronor
skall avsättas till material för nästa års säsong. Den återstående summan av 316 000 kronor inom Färnäs Bingoallians som skall fördelas
mellan Färnäs Sportklubb och Färnäs By:s Bygdegårdsförening i en procentsats av 60/40 denna säsong. Tidigare har överskottet
fördelats mellan Färnäs Sportklubb och Färnäs By:s Bygdegårdsförening 70/30. Färnäs Sportklubb och Färnäs By.s Bygdegårdsförening
vill med detta markera att det är ett mycket gott samarbete mellan dem som är trovärdigt och att stöttningen dem emellan är stark.
Överskottet från Bingon för säsongen 2013 uppgick till ca: 190 000 kronor för Färnäs Sportklubb.

Framtiden 2014. Färnäs Sportklubb ser ljuset i tunneln nu, den tuffa åren i ekonomin är över, hushållning med ekonomin
kommer att gälla men samtidigt får inte det sportsliga bli lidande. Investeringar med 2 stycken 5-mannamål skall göras, utbildning av
ledarna skall också göras, styrelsen ser det som mycket viktigt att Färnäs Sportklubb skall ha kreativa ledare. En ekonomisk grund för ett
lag i av killar i 14-16 åldern skall få deltaga i en stor cup varje år. Syftet med detta är att Färnäs Sporktlubb ser det som mycket viktigt att
de aktiva får även en god social skolning. Tolerans, medkänsla och att alla har lika värde skall vara ett signum hos Färnäs Sportklubb.
Färnäs Sportklubb vill inte göra sig gällande att vara någon elitfotbollsförening utan att fotboll kan även bedrivas på en god nivå med
goda värdegrunder. Aktiva spelare som bedriver flera olika aktiviteter är välkomna och Färnäs Sportklubb vill vara den lilla klubben med
det stora hjärtat.

Protokoll Färnäs Sportklubbs årsmöte för verksamhetsåret 2012.
Datum: 2013-04-21
§ 1.

Lokal: Färnäs IP

Klockan: 17.30-19.45

Mötets öppnande.
Ordförande George Linnell förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.

Upprättande av röstlängd.
En lista cirkulerade runt. Följande deltog vid årsmötet. (se bilaga).
Katarina Brodin, Anna Maria Rylander, mats Jansson, Mats Tysk, Lasse Stickå, Martin Sjöberg, Gunnar Grannas,
Anders Krång, Christina Gulis och George Linnell.

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Annons i Annonsbladet Masen, Hemsidan Färnäs Sportklubb, Annons på anslagstavlor Färnäs IP, Bygdegården,
Årsmötet fann att utlysandet godkändes.

§ 4.

Val av:
a)
b)

§ 5.

Mötesordförande. Till mötets ordförande valdes George Linnell.
Mötessekreterare: Till mötets sekreterare valdes George Linnell.

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet.
Justering: Anders Krång och Mats Jansson.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Var och en fick läsa igenom verksamhetsberättelsen för Färnäs Sportklubb och FSK Damer verksamhetsberättelse,
som godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2012.
Anna Maria Rylander, Revisor. Föredrog den ekonomiska rapporten.

§ 8.

Revisorernas berättelse.
Anna Maria Rylander läste upp revisorernas berättelse.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§ 10.

Val av ordförande för en tid av 1 år. Avgående George Linnell.
George Linnell omvaldes för en tid på 1 år.

§ 11.

Val av sekreterare för en tid av två år. Avgående Tanja Hanni.
Någon kandidat finns ej men årsmötet föreslog att styrelsen utser en sekreterare inom styrelsegruppen.
Val av kassör. Avgående Johanna Sammeli.
Någon kandidat fanns ej, men efter en diskussion vid årsmötet så valdes Mats Tysk in som kassör. Mats Tysk väljs in i
styrelsen för en tid av 1 år som kassör.
Val av ledamöter 2 år. Avgående Gunnar Grannas och Lasse Stickå.
Omval av, Gunnar Grannas och Lasse Stickå för en tid på 2 år.
Val av ledamot suppleant 1 år. Avgående Göran Andersson.
Omval av Göran Andersson för en tid på 1 år.
Ny val av ledamot.
Per Haglöf väljs in som ledamot i styrelsen för 2 år.
Sammanfattning av styrelsen Färnäs SK 2013.
Ordförande:

George Linnell.

1 år.

Sekreterare:

Väljs inom gruppen.

2 år.

Kassör:

Mats Tysk.

1 år.

Ledamot:

Gunnar Grannas.

2 år.

Lasse Stickå.

2 år.

Göran Andersson.

1 år.

Suppleant:

§ 12.

Val av revisorer för en tid av ett år.
Omval av Anna Maria Rylander, ordinarie. Mats Jansson, suppleant.

§ 13.

Val av firmatecknare. Färnäs Sportklubb tecknas var för sig.
Ordförande och kanslist. George Linnell och Christina Gulis.

§ 14.

Medlems- och deltagaravgift för 2013.
Medlemskap i Färnäs SK, enskild person:

150 kr.

Medlemskap familj obegränsat antal från samma adress: 300 kr.
Deltagaravgift tillkommer för aktiva spelare i föreningen:
Från det året man fyller 15 år och äldre.

650 kr.

Seriespel i samtliga åldrar t.o.m. 14 år.

450 kr.

Enbart spel i MT-Cup, ej seriespel.

250 kr.

OBS! om inte avgoften är betald gäller inga försäkringar. Skriv namn och lag på inbetalningen.
Avgiften sätts in på bg. 825-4989.
§ 15.

Övriga frågor.
Kiosken Färnäs IP:
Årsmötet beslutade att kiosken skall vara öppen även denna säsong 2013, trots alla inbrott under föregående år.
Men sortimentet kommer att vara begränsat och mindre stöldbegärligt.
Kommittébildningar Färnäs Sportklubb.
För att få lite bättre ordning på Färnäs Sportklubb kommer två stycken kommittéer att bildas inom föreningen.
Fotbollskommitté: Sammankallande Lasse Stickå, med övriga representanter från de övriga lagen sant Conny
Backlund, Tore Karlsson, och Katarina Brodin. Denna grupp skall arbeta med fotbollsfrågor i den dagliga
verksamheten utanför styrelsens uppdrag.
Skidkommitté: sammankallande Per Haglöf. Denna grupp skall arbeta med elljusspåret och skidspår dragningen.
Krattning och städning Färnäs IP.
Årsmötet beslutade att tiden är knapp för att kunna smala ihop så många för att detta skall kunna utföras. Samt
nödvändigheten ifrågasätts om krattningen är nödvändig för planen ser så bra ut ändå.
Städning badplatsen.
Lämnar detta till fotbollskommittén.
Vaktmästare:
Tommy Isaksson kommer att vara vaktmästare på Färnäs IP även denna säsong. För att det inte skall bli för många
direktiv för honom och det han skall utföra på idrottsplatsen får Christina Gulis och George Linnell vara arbetsledare
för honom på Färnäs idrottsplats. Arbetsgivaransvaret ligger hos Färnäs Bygdegårds förening. Färnäs Sportklubb
köper denna vaktmästartjänst som är delad mellan sportklubben och bygdegårdsföreningen.
MT-Cupen:
Färnäs kommer att arrangera MT-Cupen, den 8 juni.

Bingon:
George Linnell informerade om att ett nytt Bingotillstånd har sökts hos Länsstyrelsen, Dalarna. Detta tillstånd har
ansökts av Färnös Bygdegårdsförening under det gemensamma arbetsnamnet Färnäs Bingoallians tillståndet gäller
för 3 år. Färnäs. Färnäs Bingallians är ett gemensamt arbetsnamn mellan föreningarna Färnäs Bygdegårdsförening
och Färnäs Sportklubb.
Bingon kommer att starta nu på onsdag den 24 april. Christina Gulis har fördelat ut arbetspassen för
bingokontrollanterna.
Seriespelet för Färnäs lag.
Tidpunkten för seriespelet närmar sig, helgen 4 och 5 maj. För att spara på planerna och att man inte vet hur vädret
kommer att vara denna helg. Anmodas de lag som har seriespel på fullstor plan 11-manna fotboll, att boka in sig på
Prästholmens IP, konstgräset. De lag som skall spela 7-manna fotboll kan spela på Färnäs IP för de sliter inte så
mycket på planen.
Domare 7-manna utbildning.
Klubben bekostar domarutbildningen i 7-manna fotboll för några stycken, villkoret för detta är att Färnäs SK lägger
villkoret att dessa genomgår denna utbildning skall vara tillgängliga för matcher som Färnäs spelar, samt MT-Cupen
den 8 juni.
Domare 11-manna utbildning.
Klubben bekostar domarutbildning i 11-manna fotboll, villkoren är detsamma som för de som går 7-manna
utbildning, se ovanstående text.
Försäljning vid JYSK 30/5—2/6.
Martin Sjöberg lämnade lite information kring detta arrangemang.
Vid protokollet:
George Linnell / ordförande

Anders Krång / justering

Mats Jansson / justering

Färnäs Sportklubb
Styrelsemöte: Datum: 2013-05-23

Klockan:18.30

Lokal: Färnäs IP

Närvarande: Lasse Stickå, Gunnar Grannas, George Linnell och Mats Tysk.
§ 1.

Ordförande George Linnell hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.

§ 2.

Vikarie för vaktmästaren under semestern.
Under den ordinarie vaktmästarens semester kommer Daniel Gunnars att tjänstgöra. Jan-Eric Larsén från Färnäs
Bygdegårdsförening ordnar det formella, Daniel vikarierar för Tommy Isaksson under tiden i juli månad.

§3.

Diverse runt fotbollsplanen att göra.
Såsser Mats har varit i kontakt med Lasse Stickå angående ett stort golfnät som han vill skänka bort till Färnäs
Sportklubb, detta nät kommer väldigt lägligt p g a det nät som finns nu mellan A-planen och B-planen är väldigt
trasigt. Detta är 2 stycken nät som är ca: 30 meter långa och ca: 5 meter höga. Om man kan fästa en vajer mellan de
befintliga stolparna och sedan hänga nätet i vajern så löser man montaget lite snyggare än det som finns där nu.
George förslog när man håller på med detta stora nät så skall man kolla upp de två flaggstängerna mot grusplanen i
vilket skick de befinner sig i, för det skulle vara väldigt trevligt att kunna hissa flaggorna runt A-planen när det är
match där under sommaren/höstomgången.
Samt att bära ner målställningen som står vid B-planen mot riksvägen ”grön/vit” målade stolpar och ribba. Denna
målställning skall bäras ner till närheten av omklädningsrummen och elkontakt för att vaktmästaren Tommy

Isaksson skall ta en vinkelslip och såga ner målställningen i mindre bitar för att sedan lägga i metall containern på
parkeringen.
Dessa frågor skickas vidare till fotbollskommittén med Lasse Stickå som sammankallande. Om de är villiga att bistå
med handräckning om att utföra detta arbete.
§ 4.

Jysk.
Det verkar som att bemanningen kring detta arbete med korv och fika försäljning vid JYSK, har ordnat sig. Katarina
Brodin har inkommit med några föräldrar, det var lite oklart med Robert Bengtssons lag, och A-laget. Christina Gulis
skall kontakta Martin Sjöberg om vilka som kommer från A-laget. De tider som blir obemannade kommer George
Linnell och Christina Gulis att täcka upp, sedan är det bara att hoppas på bättre väder än det som var förra året.
Tidpunkten för detta är 30, 31 maj och 1, 2 juni.

§ 5.

Bingon.
Det har inkommit en rapport om att bingon som bedrivs tillsamman med Färnäs Bygdegårdsförening går bättre än
det budgeterade, det har tillkommit många nya och unga spelare.

§ 6.

MT-Cupen.
Färnäs Sportklubb står som arrangör av MT-Cupen lördagen den 8 juni. Spelschemat har kommit. Gunnar Grannas
kommer att ordna med högtalare, vaktmästaren får ordna lite av det praktiska kring planerna som kritningen av
småplaner, kolla gasolgrillen så att den fungerar samt att det finns gasol. Christina Gulis ordnar hem kioskvarorna
som skall försäljas.

§ 7.

Skidkommittén.
Per Haglöf blev invald som sammankallande in i styrelsen för denna kommitté, men tyvärr så lämnade han det
negativa beskedet om att han inte har tid med denna uppgift. George Linnell har vidtalat Christer Allerhed och Peter
Hermansson om det är villiga att försöka starta upp en skidkommitté som ansvarar för skidspåret samt röjer undan
busksly. Det är valfritt för dem hur stor denna grupp blir, huvudsaken är att den blir så stor så att det blir praktiskt.
Denna grupp blir en kommitté under Färnäs Sportklubb.

§ 8.

Tankkort Färnäs Sportklubb.
George Linnell har ordnat ett bankort hos Swedbank, detta kort är införskaffat för att föreningen enkelt skall kunna
handla drivmedel för gräsklipparen och snöskotern till dem som skall göra spårdragning för skidspåren. Detta kort är
kopplat till ett underkonto som är knutet till föreningen, några större belopp kommer aldrig att finnas på detta
konto, Christina Gulis kommer att lägga över mindre summor efter behov.

§ 9.

Nästa möte.
Ingen tidpunkt för nästa möte beslutades, men troligtvis kommer det att ägarum under sommaren innan sommar
uppehållet, då kommer det att bli en återkoppling till detta möte, samt att nya uppkomna ärenden skall behandlas.
Vid protokollet
George Linnell
Ordförande Färnäs Sportklubb

Färnäs Sportklubb
Styrelsemöte
Datum: 2013-06-30 Klockan: 18:00

Plats: Färnäs IP, Kansliet.

Närvarande: Lasse Stickå, Mats Tysk, Gunnar Grannas och George Linnell.
§ 1.

Ordförande George Linnell hälsade de närvarande välkomna till dagens styrelsemöte, nu innan semestern.

§ 2.

Cykelvasan, Färnäs Sportklubb.
George Linnell fick ett samtal från arrangörerna av cykelvasan om Färnäs Sportklubb kan ställa upp med kort varsel
som vakter vid Strandens skolas område. Färnäs Sportklubb åtar sig detta arbete i augusti. Sara Lissmyr, Gunnar
Grannas och Lasse Stickå åtar sig att leta fram bemanningen.

§ 3.

Vaktmästare under sommaren.
Under semester perioden kommer Daniel Gunnars att vikariera för Tommy Isaksson som vikarie under de tre veckor
som Tommy har semester.

§ 4.

5 mannamål.
Det är brist på 5-mannamål på Färnäs Idrottsplats. Nu När Färnäs Sportklubb stod som värd för MT-cupen så fick
målburarna lånas ihop från skolgårdar. Färnäs Sportklubb äger 6 stycken 7-mannamål. 4 stycken av aluminium profil
samt 2 stycken av vanligt stålprofil ämne. De av stålprofil gjordes om till 5-mannamål av Lennart Jons och viss
handräckning av Lasse Stickå. Med denna åtgärd besparades klubben av en summa av 12 000 kronor vilken är
anskaffningspriset av nya målburar.

§ 5.

Vaktmästare.
Under våren har det inte fungerat tillfredsställande med vaktmästaren vid Färnäs Idrottsplats. Det kan vara dålig
arbetsordning från vår sida om vad som skall göras. Tommy är inte särskilt självgående utan det behövs anledning.
Det är väldigt eftersatt på idrottsplatsen och för att kunna få ordning på det som är absolut nödvändigt ser inte
vaktmästaren. Samtal med Bygdegårdsföreningen förs väldigt tätt, för han är egentligen anställd av
Bygdegårdsföreningen och de säljer ut honom till Sportklubben sommartid p g a arbetsbrist vid Bygdegården. I
dagsläget har Sportklubben inte de ekonomiska möjligheterna att anställa en egen vaktmästare.

§ 6.

Tränare.
A-laget saknar en tränare, Daniel Gunnars har tidigare varit behjälplig med att styra gruppen till vettiga träningar. Nu
kommer han fr o m hösten att studera på annan ort. Därför skulle det behövas någon som kan leda gruppen vid
träningarna. Lasse Stickå genom fotbollskommittén skal försöka finna någon som kan tänka sig att hjälpa till med
träningarna.

§ 7.

Skyltreklam vid Riks 70. Vid idrottsplatsen.
ICA-Maxi, Mora har tillåtelse av Sportklubben att ha en reklamskylt vid riksvägen och även Statoil,
Kristineberg. Nu i dagarna har det visat sig att någon
har satt upp en skylt om Go-cart vid motorstadion i Vinäs.
Ingen från sportklubben är vidtalad. För att inte störa de andra sponsor skyltarna skall George Linnell åka ut till
motorstadion och undersöka detta vidare hur detta har kommit till. Men styrelsens vädjan om de inte vill betala för
platsen så skall skylten plockas ner.

§ 8.

Mötet avslutades och Ordförande önskade alla trevlig sommar, med återseende till hösten.

Vid protokollet

Justering:

George Linnell

Lasse Stickå

Ordförande

Ledamot Fotbollskommittén

