Färnäs Sportklubb 2014.
Textkälla: Årsberättelse Dalarnas Fotbollsförbund, Mora Tidning. Text George Linnell.
Kvarsvedens IK:s damer var 2014 Dalarnas enda representant i svensk elitfotboll och den statusen behåller föreningen även 2015 efter
att i elitettan placerat sig på 5:e plats. Det fanns inför säsongen 2014 förhoppningar om att Dalarna tillkommande säsong skulle få
elitrepresentation även i herrfotbollen. Både Dalkurd FF och IK Brage hade också länge chans att via direktuppflyttning eller kvalspel
avancera till Superettan men ingen av föreningarna nådde fram till ett avancemang. På damsidan spelade både Korsnäs IK FK och
Gustafs GoIF i division 1 och bägge lagen klarade med god marginal att försvara sin plats i division 1.
DFF:s tävlingar. Som framgår av Dalarnas Fotbollsverksamhetsberättelse så fullföljde 442 lag seriespelet 2014 vilket i stort sett är
samma antal som under 2013. En liten minskning av ungdomslag uppvägdes av en ökning av senior- och juniorlag. Det som det senaste
åren har varit alarmerande är att så herrjuniorlag deltar i tävlingsverksamheten. Visserligen genomfördes i år ett seriespel med 8 lag,
mot bara 5 lag 2013, men i DM-tävlingen deltog bara 3 lag. Eftersom våra närliggande distrikt, Hälsingland och Gästrikland, också har
problem med herrjuniorlag så inleddes redan 2013 en diskussion om en gemensam serieverksamhet. Under 2014 fortsatte den
diskussionen och den ledde fram till att det vid vårt representantskapsmöte togs beslut om en gemensam U-19 serie från 2015 i de
tredistrikten. I serien får kombinerade lag och överåriga spelare delta vilket förhoppningsvis bidrar till att fler föreningar kan bedriva
juniorverksamhet och därmed säkerställa sin seniorverksamhet på längre sikt. På damsidan har det aldrig funnits tillräckligt med lag för
en tävlingsverksamhet för juniorer men däremot har DM-tävling genomförts. Tyvärr har intresset för den tävlingen stadigt minskat och
2014 anmäldes bara 1 lag och tävlingen fick därmed ställas in. Även antalet lag som deltar i F 17-tävlingarna minskar, i seriespel deltog 7
föreningar och i Miljönären cup endast 6 föreningar. En av anledningarna till det låga deltagandet är uppenbart att fler och fler
flickspelare deltar i föreningens seniorlag där medelåldern blir allt lägre. Problemet är inte unikt för vårt distrikt utan det gäller även i
andra distrikt. För framtiden är detta förhållande oroväckande då många av flickorna alltför tidigt spelar på en hög serienivå och
därmed tröttnar på fotbollen och slutar när de uppnår seniorålder. Distriktscuperna för seniorer, som återuppstod 2013 både på herroch damsidan blev tyvärr 2014 ett misslyckande. Herrcupen genomfördes med endast 9 lag och damcupen ställdes in. Uppenbarligen är
tävlingarna inte längre attraktiva för föreningarna men Styrelsen beslutade ändå att det även 2015 skall inbjudas till cupspel.

Verksamhetsberättelse Färnäs Sportklubb 2014.
Verksamheten för Färnäs Sportklubb har visat ett positivt tecken. På ungdomssidan växer föreningen med många barn grupper Skall en
förening leva vidare krävs det en god återtillväxt.
Ekonomin har gett föreningen en stabil säsong, anledningen till denna stabilitet har utfallet från bingon varit. Det stora intresset för
Färnäs bingo har t.o.m. överraskat Färnäs By:s Bygdegårdsförening. Detta har gett föreningen lugn och ro. Investeringar i nytt material
för ungdomslagen lagen har anskaffats. Ungdomslagen växer så det knakar. Behovet har varit väldigt stort. När det ekonomiska positiva
resultatet visar stabilitet, väntar man på att det sportsliga också skall lyfta. A-laget inledde säsongen med spel i division 7. Den lägsta
nivån för Dala fotbollen. Tradition, gemenskap och fairplay är våra ledord i Färnäs SK. Ungdomslagen har fungerat väldigt bra genom
våra duktiga ledare, trots att det ibland kan vara motvind med att aktiva utförare i lagidrotterna minskar generellt i riket. Färnäs SK
deltog i Gothia Cup med ett lag, pojkar födda 99. Detta lag startade som ett sju mannalag till att denna säsong spela på helplan i en elva
manna plan. Syftet med denna resa till Gothia cup var inte att föreningen räknade med några större framgångar. Dessa killar har blivit
ett riktigt kamrat gäng, med god laganda och då ville vi ge dessa killar en god resa till denna stora turnering. Laget under dessa killar
födda 01. Gjorde också en god säsong i sin serie, spelades på niomannaplan. De andra lagen har kämpat på i god anda i seriespelet. MTcup lagen har arbetat på och många föräldrar har visat sitt förtroende för verksamheten i Färnäs Sportklubb, nytillkomna har dykt upp
med jämna mellanrum. Detta har medfört att vi t.o.m. har ledarbrist nu.
I slutet av säsongen utökades Färnäs Sportklubb med hästsportare. Grusplanen har inte använts för något inom vår verksamhet så en
förfrågan kom från byns tjejer om de fick använda planen för sin verksamhet. Detta föll ut så väl att de nu är medlemmar i Färnäs
Sportklubb.
Skidspåret har fungerat väldigt väl genom de frivilliga krafterna som håller el-ljuspåret igång. Spåret från bostadsområdet rödmyren har
tagits över av Färnäs SK från IF Noretpojkarna. Detta övertagande medförde inga ekonomiska kostnader mer än att spårområdet
utökades. Drift kostnaderna står Mora Kommun genom tekniska nämnden för. Skötsel Färnäs Sportklubb i samma villkor som den
andra spårsträckningen. Under året anställdes en kanslist hos Färnäs Sportklubb på halvtid med ekonomiskt stöd av Försäkringskassan,
Christina Proos har tidigare arbetat för Sportklubben men varit anställd hos Färnäs By:s Bygdegårdsföreningen så för att få det formellt
riktigt har hon nu anställts av Färnäs Sportklubb.
De få mötet som styrelsen har haft under säsongen har varit goda, en mera homogen grupp med representation från samtliga
intressegrupper önskas så att besluten skulle kunna bli lite mera demokratiska skulle vara till fördel, men det fungerar. Det är svårt att
hitta folk som vill delta i föreningslivet. Alla har ont om tid.

Internationellt besök hade vi under säsongen av Norges flicklandslag, U16. De spelade mot Sverige. På Prästholmens IP, de fick nyttja
vår plan för sina träningar i några dagar. Det finns några verkliga löften i detta lag som kan bli något stort i framtiden. De var mycket
nöjda med vår anläggning. Vilket också ger oss kredit över att vi skall vara stolta över vår anläggning och att vi skall förvalta den väl.
Det stora positiva som man önskade från början av säsongen, nu när ekonomin i föreningen är under kontroll, det var ett sportsligt lyft.
A-laget gjorde en mycket god säsong. Från att varit ett bottenlag säsongen 2013 till ett topplag säsongen 2014. IFK Mora U vann serien
med Färnäs SK som god tvåa i serien. Detta goda resultat gav frukt under vintern när Dalarnas Fotbollsförbund skulle lägga serierna för
säsongen 2015. Detta innebar att Färnäs flyttades upp till division 6, Norra. Ekonomiskt kan detta medföra att A-lagets kostnader kan
öka något. Men det skall inte äventyra verksamheten något.
Vi hoppas på att utfallet från bingon skall ge samma resultat även under säsongen 2015. Samt att arbetet vid Vasaloppet skall fungera
lika bra som det tidigare har gjort. Hemsidan för att nå ut till föreningens medlemmar skall vara klar. Vi fortsätter i samma anda med
devisen Färnäs SK är den lilla föreningen med det stora hjärtat. En förening för alla utan elit. Det är viktigare att den individuella
personen får växa i vår förening. En för en alla för alla. Vi hoppas att Färnäs Hästsportare kommer att finna sig väl hos oss. Området är
vackert och det är viktigt att vi kan vara för samtliga i byn och även för de som tror på vår verksamhet i Mora. Sedan ser vi med lite
spänning hur det kommer att gå för våra lag som kommer att seriedebutera nu när de lämnar MT-cup spelet.
Vi inom styrelsen för Färnäs Sportklubb vill tacka våra ungdomsledare och alla föräldrar för denna säsong och vi hoppas på samma goda
anda i föreningen.

Med vänlig hälsning! George Linnell, Ordförande Färnäs Sportklubb. 2015-05-15

Årsberättelse för A-laget 2014.
A-laget har under 2014 spelat i div. 7 Norra, och där gjort en bra prestation genom att komma tvåa, endast 4 poäng efter IFK Mora U.
Andra platsen i serien medförde uppflyttning vilket vi hoppas ska ge ett lyft för fotbollen i byn. Resultatet var det bästa på fem år och
kan ses som ett riktigtframsteg efter alla magra år. 36 spelare har använts, dem äldsta född 1967 och den yngsta endast 12 år.
Höstsäsongen har varit väldigt positiv: Inte en enda förlust. Osaken till den stora spelaromsättningen är att flera av våra spelare
studerar på annan ort . Dock har färre spelare än 2013 använts. Då användes 42 spelare. Bästa målskyttar i år Henrik Eklund och Martin
Sjöberg varit, båda 14 mål. Per Persson debuterade som tränare 2014 och har lyckats riktigt bra, och framför allt har stämningen i laget
varit på topp. Perfortsätter också med träningen 2015. A-laget har ställt upp och hjälpt till på bingon och vid Vasaloppet. Vi skulle gärna
se att någon fler ställde upp och hjälpte våra pojkar vid matcher och allt runt omkring. Med förhoppning om ett roligt fotbollsår 2015
hälsar FSK. / Färnäs 2015-04-10/ Lasse Stickå.

Spelprogram Division 7 Norra, Herrar.
Vårsäsongen

Höstsäsongen

2 maj
19 maj
22 maj
26 maj
29 maj
9 juni
16 juni
26 juni

4 aug Färnäs SK-Malungs IF U 3-3.
11 aug IFK Rättvik FK-Färnäs SK 1-5.
18 aug Färnäs SK-IF Nornan 7-1.
22 aug Åsens SK-Färnäs SK 0-10.
5 sept Färnäs SK-IFK Mora FK U 2-2.
12 sept Öna SK-Färnäs SK 1-4.
19 sept Färnäs SK-IF Vikapojkarna 3-2.

Färnäs SK-Älvdalens IF FK 2-2
Färnäs SK-IFK Rättvik FK 4-0
IF Nornan-Färnäs SK 1-3
IF Vikapojkarna-Färnäs SK 0-1
Färnäs SK-Åsens SK 2-0
IFK Mora FK U-Färnäs SK 3-1
Färnäs SK-Öna SK 2-3
Älvdalens IF FK-Färnäs SK 2-4.

Sluttabell, Division 7 Norra Herrar.
IFK Mora FK U
Färnäs SK
IF Vikapojkarna
Öna SK
Älvdalens IF FK
Malungs IF U
IFK Rättvik FK
IF Nornan
Åsens SK

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12 1 3
10 3 3
10 2 4
9 1 6
6 3 7
6 2 8
6 2 8
5 2 9
0 0 16

63-14
54-25
68-26
75-51
43-51
38-36
42-44
48-42
10-152

37
33
32
28
21
20
20
17
0

Kontaktperson Färnäs A-lag: Lasse Stickå.
Division 7 spelades i 4 olika grupper med följande lag i respektive grupp.

Division 7. Västra Herrar. Med följande lag Bullermyren s IK U, Mockfjärds BK, Nyhammars IF U, IF Vulcanus, Ludvika FK U,
IFK Grängesberg FK, Stora Tuna IK U, Vansbro/Äppelbo och Torsångs IF. Med Bullerrmyrens IK U som seriesegrare.

Division 7. Östra Herrar. Med följande lag Korsnäs IF FK U 2, Bjursås IK, Siljansnäs IF, säters IF FK U, Aspeboda SK, Leksands IF
FK U och Hälsinggårdens AIK. Med Korsnäs IF FK U 2 som seriesegrare.

Division 7. Södra Herrar. Med följande lag Horndals IF, Krylbo IF U, Fors IK, Näs IF, skogsno/Avesta IF U Avesta AIK U 2 och
IFK Hedemora FK U. Med Horndals IF som seriesegrare.

Spelprogram – SSAB Pojkar Division 2, Grupp 1.
Vårsäsongen.

Höstsäsongen

5 maj Färnäs SK-Leksands IF FK 8-2.
11 maj IFK Rättvik FK-Färnäs SK 3-1.
18 maj Färnäs SK-IF Tunabro 4-3.
23 maj Hulån/Dala Järna-Färnäs SK 4-7.
1 juni Färnäs SK-Gustafs GoIF 12-0.
15 juni Bullermyren/Swesom -Färnäs SK 3-1.
23 sept Färnäs SK-IFK Rättvik FK 3-2.

10 aug Färnäs SK-Bullermyren/Swesom 3-2.
17 aug Färnäs SK-Malungs IF 6-0.
31 aug Färnäs SK-Hulån/Dala Järna 4-5.
10 sept IF Tunabro-Färnäs SK 6-4.
10 juni Malungs IF-Färnäs SK 0-2.
23 aug Gustafs GoIF-Färnäs SK 1-3.
21 sept Leksands IF-Färnäs SK 1-11.

Sluttabell – SSAB Pojkar Division 2, Grupp 1.
Hulån/Dala Järna
Bullermyren/Swesom
Färnäs SK
IF Tunabro
IFK Rättvik FK
Malungs IF
Gustafs GoIF
Leksands IF

14 12 1 1 94-20
14 11 1 2 64-24
14 10 0 4 69-32
14 8 0 6 72-55
14 6
1 7 50-49
14 4 0 10 36-41
14 2 1 11 34-86
14 1
0 11 25-137

37
34
30
24
19
12
7
3

Kontaktperson Färnäs lag: Daniel Gunnars.
Dessa killar deltog även i Gothia Cup 2014 för Färnäs SK.
SSAB Pojkar Division 2 spelades i 2 olika grupper i den andra gruppen deltog följande lag.

SAB Pojkar Division 2. Grupp 2. Med följande lag Skogsbo/Avesta IF, Smedjebacken/Söderbärke, IFK Hedemora FK,
Östansbo IS och Sundborn/Svärdsjö. Med Skogsbo/Avesta IF som seriesegrare.

Spelprogram – SSAB Pojkar Division 3, Grupp 1. 9-manna.
Vårsäsongen

Höstsäsongen

11 maj
14 maj
17 maj
21 maj
28 maj
14 juni
22 juni

6 aug Färnäs SK-Dala Järna/Hulån 2-7.
17 aug Idre/Särna SK-Färnäs SK 0-6.
20 aug Färnäs SK-Malungs IF 4-1.
24 aug Orsa IF FK-Färnäs SK 2-5.
30 aug IFK Mora FK-Färnäs SK 2-3.
6 sept Vansbro/Äppelbo-Färnäs SK 2-1.
11 sept Färnäs SK-Älvdalens IF FK 9-1.

Älvdalens IF FK-Färnäs SK 0-4
Färnäs SK-IFK Mora FK 3-0
Färnäs SK-Vansbro/Äppelbo 2-0
Malungs IF-Färnäs SK 3-1
Färnäs SK-Orsa IF FK 5-1
Färnäs SK-Idre/Särna SK 4-1
Dala Järna/Hulån.Färnäs SK 3-1.

IFK Mora FK-Färnäs SK 2-3.

Färnäs SK-Älvdalens IF FK 9-1.

Sluttabell – SSAB Pojkar Division 3, Grupp 1, 9-manna.
Dala Järna/Hulån
Färnäs SK
Malungs IF
Vansbro/Äppelbo
IFK Mora FK
Orsa IF FK
Älvdalens IF FK
Idre/Särna SK
Sälen/S-Lima har utgått ur serien.

14
14
14
14
14
14
14
14

14
10
9
7
5
5
4
1

0 0 76-12
0 4 50-23
1 4 43-26
0 7 22-28
1 8 53-38
0 9 39-49
0 10 31-58
0 13 11-91

42
30
28
21
16
15
12
3

Kontaktperson Färnäs lag Robert Bengtsson.
SSAB Pojkar Division 3, 9-manna. spelades i 3 olika grupper med följande lag i respektive grupp.

SSAB Pojkar Division 3. Grupp 2. 9-manna. Med följande lag Stora Tuna IK, Kvarnsvedens IK, Hälsinggårdens AIK,
IFK Rättvik FK, Svärdsjö IF, Korsnäs IF FK, IK Brage Vit, Slätta SK, Siljansnäs IF och Gagnefs IF. Med Stora Tuna IK som seriesegrare.

SSAB Pojkar Division 3. Grupp 3. 9-manna. Med följande lag Stora Tuna IK Svart, Ludvika FK, IK Brage Grön,
Östansbo IS, IF Tunabro, Bullermyrens IK, Gustafs GoIF, Islingby IK och Smedjebacken. Med Stora Tuna IK Svart som seriesegrare.

Spelprogram - SSAB Pojkar Division 5, Grupp 1.
Vårsäsongen

Höstsäsongen

4 maj
11 maj
18 maj
25 maj
1 juni
8 juni
15 juni

10 aug Färnäs SK-Öna SK Blå 5-5.
13 aug IFK Våmhus-Färnäs SK 3-3.
21 aug Färnäs SK-IFK Våmhus 4-3.
24 aug Öna SK Blå-Färnäs SK 3-5.
31 aug Färnäs SK-Malungs IF 5-3.
8 sept IFK Rättvik FK-Färnäs SK 8-1.
14 sept Färnäs SK-Öna SK Gul 3-3.
20 sept Leksands IF FK-Färnäs SK w.o. 0-3.

Dala Järna IK-Färnäs SK 4-4.
Färnäs SK-Sollerö IF 0-3.
Orsa IF FK-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Leksands IF FK 3-10.
Öna SK gul-Färnäs SK 4-2.
Färnäs SK-IFK Rättvik FK 2-7.
Malungs IF-Färnäs SK 10-1.

Kontaktperson Färnäs lag: Anders Krång.

P 11 laget i Falun.

Spelprogram – SSAB Flickor Division 5, Grupp 1.
Vårsäsongen

Höstsäsongen

4 maj Färnäs SK-IFK Mora FK 0-11.
11 maj Leksands IF FK-Färnäs SK 10-2.
18 maj Färnäs SK-Orsa IF FK 1-8.
25 maj Sälen/Sörsjön-Lima-Färnäs SK 7-2.
8 juni Dala Floda IF-Färnäs SK 11-0.
15 juni Färnäs SK-Dala Floda IF 1-6.

17 aug Idre/Särna SK-Färnäs SK 10-1.
20 aug Färnäs SK-Sälen/Sörsjön-Lima 0-3.
24 aug Orsa IF FK-Färnäs SK 8-2.
27 aug Färnäs SK-Leksands IF FK 1-11.
31 aug IFK Mora FK-Färnäs SK 3-1.
7 sept Färnäs SK-IFK Mora FK 1-8.
13 sept Leksands IF-Färnäs SK 7-1.
21 sept Färnäs SK-Orsa IF FK 1-10.

Kontaktperson Färnäs lag: Maria Melvin.

Färnäs SK, Gothia Cup 2014. Pokar f. 99.

Resultat Gothia Cup B 15 – Group 5.
ACBB Paris
Öckerö IF
Scarborough Elite
Färnäs SK
ACBB Paris-Scarborough Elite
Öckerö IF-Färnäs SK
Färnäs SK- ACBB Paris
Scarborough Elite-Öckerö IF
Öckerö IF-ACBB Paris
Scarborough Elite-Färnäs SK

MT-cupen 2014.

3
3
3
3
3-0
12-0
0-6
1-2
0-1
2-0

3 0
2 0
1 0
0 0

0
1
2
3

10-0
14-2
3-5
0-20

9
6
3
0
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Avslutning för MT-Cup lagen 2014.

Dubbellandskamp F 16 Sverige-Norge.
I början av september hade Dalarnas Fotbollsförbund fåt den stora äran att vara värd för två dubbellandskamper för Flickor 16 år mellan
Sverige och Norge. Matcherna spelades Prästholmens IP i Mora och på Skinnarvallen i Malung. Matcherna bjöd på storpublik med 712
respektive 640 åskådare. IFK Mora FK och Malungs IF ställed upp som medarrangörer och gjorde det väldigt bra. Färnäs SK fick en
förfrågan från Dalarnas Fotbollsförbund om det var möjligt för Norges lag kunde få träna på Färnäs Idrottsplats. Dessa dagar som de
gästade Dalarna. Av de spelarna som man fäste dig mest vid över deras spelskicklighet var Ingrid B Kvernvolden och Synnove Hafnor.
Det skall bli spännande att följa dessa tjejer i deras framtida fotbollsspelande. Norges förbundskapten var väldigt nöjd med Färnäs IP
och som tack för vår gästfrihet tackade de Färnäs SK med en landslagströja som minne.

5 sept: Sverige-Norge (Mora) 2-2. Mål Norge: Ingrid B. Kvernvolden och Synnove Hafnor.
7 sept: Sverige-Norge (Malung) 0-1. Mål Norge: Ingrid B. Kvernvolden.
Norska flicklandslaget F16/98. Tränade på Färnäs IP, inför matcherna.

Gåva till Färnäs SK från Norska Flicklandslaget.

År 2014. Verksamhetsåret som kommer 2014.
Att förutse framtiden är svårt men att påverka den är möjligt. Färnäs Sportklubb kommer att starta det nya verksamhetsåret med en
god kassa, men för den skull så kommer det att finnas restriktioner. Och att den upparbetade föreningskassan kommer att skyddas.

Vasaloppet:
Planeringen för Vasaloppet kommer att startas, samtliga medlemmar som kan arbete kommer att delta vid S:t Mikaelskolan med
väskutlämningen. George Linnell deltog vid kick off mötet den 5 november 2013, det att flytta från den stora planen som tidigare
nyttjats. Tältet kommer att flyttas till f.d. Strandens skolas område. Det område som det stora tältet tidigare stod kommer att nyttjas
om parkering. För Färnäs Sportklubbs kommer inför Vasaloppet 2014 (sondag 2 mars 2014) kommer en förändring att ske, de tidigare
bussarna som har kört resenärer från Färnäs Idrottspalts (Preem bussarna) upphör. Christina Proos kommer med Gunnar Grannas vara
behjälplig som koordinator med Vasloppsinsatsen över hur fördelningen av arbetsinsatsen skall fördelas mellan lagen inom föreningen.
Christina Proos kommer också genom Färnäs Sportklubbs regi tillhandahålla med ett värdigt fika för föreningsmedlemmar denna
Vasaloppsdag/kväll. Christina Proos arbetar som kanslist hos Färnäs Sportklubb. Insatsen vid Vasaloppet är obligatorisk för samtliga
inom Färnäs Sportklubb. Om man av något speciellt skäl inte kan göra sin del under Vasaloppsarbetet, kan man göra sin arbetsinsats
under bingon som kontrollant istället.

Jysk:
Det samarbetet upphör, finns ingen anledning att delta där nu när det visar sig ge ett för dåligt utfall.

MT-Cupen:
Målet för 2014, är att Färnäs Sportklubb skall arrangera MT-Cupen under juni månad, samt att det skall vara spel på 3 planer. Ett till
fem-mannamål kommer att införskaffas. Samt att A-planen skall nyttjas detta år. Detta för att speakerljudet skal fungera bättre. Nya
tratt högtalare har införskaffats och de finns hemma hos George Linnell och de skall monteras upp när det blir aktuellt.

Vaktmästare:
Samma vaktmästare kommer att finnas på plats. Men med förhoppningen om att det kommer att bli klarare direktiv över
arbetsuppgifterna. Samarbetet mellan Bygdegårdsföreningen och Sportklubben om vaktmästaren fortsätter. Troligtvis kommer Färnäs
Sportklubb inte ta någon semestervikarie när den ordinarie vaktmästaren kommer ta sin sommar semester. Samtal om detta med
bygdegårdsföreningen kommer att ske när det blir aktuellt. Striktare ordning kring hur planerna kommer att nyttjas kommer att ske.
A-planen skall endast nyttjas för spel under våren, inga träningar skall vara på denna plan. Anledningen till dettas är att kioskverksamheten skall kunna nyttjas bättre, samt att B-planen grönskar fortare än A-planen på våren. B-planen skall nyttjas för träningar.

Investeringar:
Två stycken 5-mannamål skall införskaffas. Då gör Färnäs Sportklubb helt oberoende av några lån av målburar från skolområden. Sedan
skall den ordinarie underhållsplanen efterlevas. Med bl.a. målning av fönstren av klubbstugans fönster etc. De små flaggstängerna som
omgärdar A-planen behövs bytas ut, de är starkt förruttnade.

Cykelvasan:
Arbetet vid cykelvasan skall bokas in, detta arbete går till MT-cup föräldrarna, George Linnell skall stå som kontakt person mot
arrangörerna. Cykelvasan kommer att äga rum 15 och 16 augusti 2014. Detta arbete blir obligatoriskt för de som har barn som spelar i
MT-cupen intäkterna av detta arbete går oavkortat till deras lagkassa.

Bingon:
Inga större förändringar, samarbetet fortsätter som vanligt med Färnäs Bygdegårdsförening i arbetsnamnet Färnäs Bingoallians.
Samtliga lag som har lag i seriespel är skyldiga att göra sin arbetsinsats som bingokontrollanter, Christina Proos kommer att göra en
arbetslista i ett 24 veckors schema. Bingon kommer troligtvis starta i april månad, men just nu är inget klart med vilken onsdag som det
skall starta. De som inte kunde arbeta under Vasalopps arbetet, kan göra sin insats som bingokontrollant vid ett visst antal tillfällen
istället.

Avslutningarna:
Fortsätter som vanligt det är upp till varje lag att göra det som passar dem bäst.

Obligatoriska insatser inom Färnäs Sportklubb inför 2014:
Föreningen kommer att ha som obligatorium med tre stora arbetsinsatser Vasaloppsarbetet, Cykelvasan och Bingon. Föräldrar som
enbart har barn i MT-cup spel behöver ej arbeta vid Bingon. Cykelvasan kommer att räknas till MT-cup föräldrarnas obligatorium. För
Vasaloppsarbetet kommer att vara obligatoriskt för samtliga medlemmar.
Medlemsavgift kommer att gälla för samtliga i föreningen undantaget hedersmedlemmar. Deltagaravgift skall uttagas av samtliga som
spelar inom föreningen, en förändrig för de som har väldigt stora barnkullar kan det komma att ske en förändring för med eventuell
förändring för med en eventuell reducering. Föreningen vill inte verka avskräckande för de familjer som har stora barnkullar utan att
verka avskräckande för de familjer som har stora barnkullar utan att vill verka mera som en förening för alla. Detta kom upp som ett
förslag som ett nytt förslag till styrelsen, som tog detta till behandling som skall varas klart till årsmötet 2014.

Riksdagsbeslut 13 november, 2013.
Ny lag om registerkontroll av personer som skall arbeta med barn. I dag ska arbetsgivare inom vissa områden där det förekommer
kontakter med barn inhämta information från polisens belastningsregister vid rekrytering av personal. Den 18 december 2013 börjar en
ny lag gälla om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen är en anpassning till EU-reglar om bekämpande av sexuella
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.
De som erbjuds anställning, uppdrag eller praktik ska på begäran visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister om arbetet innebär
direkt och regelbunden kontakt med barn. Reglerna gäller även de som är ledare i olika ideella banverksamheter.
George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs årsmöte 2014.
Datum 1:a juni.

Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

§ 1.

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

§ 2.

Upprättande av röstlängd.
Röstlängd upprättades. Se bilaga 1.

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
De närvarande ansåg att mötet var behörigen utlyst.

§ 4.

Val av.
Mötets ordförande.
George Linnell utsågs till mötets ordförande.
a)

Klockan: 17.30

Mötets sekreterare.
Mats Tysk utsågs till mötets sekreterare.

§ 5.

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare.
Lasse Stickå och Anna Karin Hansjons utsågs till justeringsmän och rösträknare.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen som de närvarande läste igenom. Därefter lades
verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7.

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2013.
2013 var ett bra ekonomiskt år. Årets resultat var 223 tkr och 2012 års resultat var -28 tkr. Bingon har gått mycket
bättre 2013. Antal bingospelande ungdomar ökar. FSK fick 237 tkr från bingon 2013 och 139 tkr 2012. FSK har fått
mer pengar från Vasaloppet 2013. FSK hade ett eget kapital på 388 tkr och skulder på 20 tkr 2013-12-31. Det ligger
50 tkr i buffert för bingon. Se separat dokument för mer detaljer om ekonomin.

§ 8.

Revisorernas berättelse.
Revisor Anna Maria Rylander presenterade revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styreslen för
verksamhetsåret 2013.

§ 9.

Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10.

Val av ordförande för en tid av 1 år. Avgående George Linnell.
George Linnell valdes till ordförande för en tid av 1 år.

§ 11.

Val av sekreterare för en tid av två år. George Linnell har fungerat som sekreterare under verksamhetsåret 2013. Av
den tid som är kvar på mandat tiden i styrelsen 1 år, fyllnadsval 1 år. Förslag Mats Tysk.
Mats Tysk valdes till sekreterare för en tid av ett år.

Val av kassör. Avgående Mats Tysk, val av kassör 1 år vakant.
Anna Karin Hansjons valdes till kassör för en tid av två år.
Val av ledamöter 2 år. Vakant. Förslag Anna Karin Hansjons och Petter Pedersen.
Petter Pedersen valdes till ledamot för en tid av två år.
Val av ledamot suppleant 1 år. Förslag Peter Hermansson. Representerar Skidkommittén Färnäs Sportklubb.
Peter Hermansson valdes till suppleant för en tid av 1 år.
Målsättningen är att styrelsen i Färnäs SK skall minst vara 7 stycken. Suppleanten kommer mera att fungera som
rapportör angående skidspåret och dess verksamhet.
Sammanfattning av styrelsen Färnäs SK 2013.
Ordförande:

George Linnell

avgående.

Sekreterare:

Vakant väljs inom gruppen

1 år.

Kassör:

Mats Tysk

1 år.

Ledamot:

Gunnar Grannas, Lasse Stickå

1 år kvar.

Ledamot:

2 stycken för 2 år vakant

Vakant.

Suppleant:

Vakant

1 år.

§ 12.

Val av revisorer för en tid av ett år. Anna Maria Rylander ordinarie. Mats Jansson suppleant.
Anna Maria Rylander valdes tillordinarie och Mats Jansson valdes till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 13.

Val av firmatecknare, Färnäs Sportklubb tecknas var för sig. Ordförande och kanslist.
Färnäs Sportklubb:s anställda kanslist Christina Proos, Christina har tidigare varit anställd av Färnäs By:s
Bygdegårdsförening, detta har inte varit riktigt korrekt nu när hon har arbetat för Färnäs Sportklubb. George Linnell,
ordförande Färnäs SK och Margith Henriksson, ordförande Färnäs By:s Bygdegårdsförening har haft ett möte med
arbetsförmedlingen i Mora angående detta. Förslaget är att årsmötet godkänner att Styrelsen för Färnäs Sportklubb
övertar denna anställning av Christina Proos som kanslist på halvtid.
Årsmötet godkände att Styrelsen för Färnäs Sportklubb övertar anställningen av Christina Proos som kanslist på
halvtid.

§ 14.

Medlems- och deltagaravgift för 2014.
En fråga från Anders Krång har dykt upp under året om familjer som har flera barn som spelar i Färnäs Sportklubb,
det gäller deltagaravgiften, familjer med 3 barn eller fler kan det bli ganska så kostsamt med spel i Färnäs
Sportklubb. Skall man lägga ett s.k. tak för denna avgift som man har gjort med medlemsavgiften (max 300 kronor)?
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner att ett avgiftstak för familjer med flera barn får en lättnad om man har
flera barn spelandes i Färnäs SK max 1 200 kronor för deltagaravgiften.
Den maximala avgiften för en stor familj kan ej bli större än 1 500 kronor, medlemsavgift och deltagaravgift.
Styrelsen föreslår följande tariffer för årsmötet.
Avgifter för år 2014.
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.

Deltagaravgift obegränsat antal från samma familj.

1 200 kr.

Obs! Om inte avgiften är betald gäller inga försäkringar. OBS! skriv namn och lag på
inbetalningen.
Avgiften sätts in på bg 825-4989.
Årsmötet godkände de föreslagna medlems- och deltagaravgifterna för 2014 enligt ovan.
§ 15.

Övriga frågor.
Ett önskemål om årsmöte tidigare på året framfördes. Styrelsen ska se till att så sker nästa år.
FSK kommer detta år att investera mer pengar i verksamheten. Vissa renoveringar behövs och
maskinparken måste underhållas.
Bingon efterlyser någon mer från FSK att vara engagerad i bingoverksamheten.

§ 16.

Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande och tackade årsmötet avslutat.

Justeras

George Linnell

Lasse Stickå

Anna Karin Hansjons

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2014-08-03.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet

Klockan: 18:00

Närvarande:
George Linnell, ordförande,
Mats Tysk, sekreterare,
Lasse Stickå, ledamot,
Petter Pedersen, ledamot, Peter Hermansson, suppleant.
Frånvarande:
Anna Karin Hansjons, kassör,
Gunnar Grannas, ledamot.
§ 1.

Mötets öppnade.
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Ekonomin.
En del stora räkningar är betalda, bl.a. 44 000 kronor till Johns Sport.
Vi har fått 30 000 kr från Johns Sport för reklamskylt.
Vi har 21 000 kr på kontot och 100 000 kr i checkkredit.
Prognos för bingointäkter är 220 000 kr vilket är samma som förra året.
Lagen får 1 000 kr i lagkassan för varje bingokväll de ställer upp på.

Klubben subventionerar träningsoveraller.
Aktivitetsstödlistor måste in.
Vi har köpt 2 bord och 12 stolar.
George skall träffa Andreas Eggen och diskutera detaljer kring cykelvasan såsom väster, skyltar m.m. det finns en
anmälningslista för arbete vid cykelvasan i klubbstugan.
§ 3.

Anställning av Christina.
FSK har tagit över anställningen av Christina Proos den 1/6. Arbetsförmedlingens stöd går direkt till FSK. Vi betalar
5 000 kr/månad för Christina.

§ 4.

Egen hemsida Färnäs SK.
George har pratat med ett företag som kan skapa en egen hemsida för FSK, som vi ska kunna redigera.

§ 5.

Verksamheten i stort.
Längdskidor
Skidkommittén sköter Färnäs elljusspår och 12 km-spåret. FSK äger lyktstolparna i elljusspåret. Peter Hermansson,
Mats Rylander och Anders Krång drog spår 3-4 gånger under den snöfattiga vintern. Det finns en lista med personer
som ansvarar för att röja olika sträckor. Skidkommittén vill ha tips på fler som kan gå med röjsåg. George har köpt
en ny röjsåg med klinga till FSK. Träd som skaver mot ledningar behöver åtgärdas. Armaturer behöver bytas. Har vi
tillgång till med någon traktor med skylift? Det finns två skotrar på Färnäs IP. Norets elljusspår lyser inte. Mora
kommun vill inte felsöka. George har kollat med ”Finken” om FSK kan ta över Noretspåret. Lasse Ericsson, fritidschef
på Mora Kommun, vill att FSK tar över. Skid kommittén har märkt upp 2.7 och 5 km banor från Rödmyren; Se
moraoutdoor.se för, mer info. Folk på Rödmyren och Hindriksheden börjar vakna till tack vare FSK. Det är ok med
Bygdegården att kombinera skidåkning med bastubad i Bygdegården.
Fotboll
Vi har köpt nya fotbollar och mål. Det kommer nya ungdomar underifrån. MT-cupen blev suxxé. Peppes Cup blev
ingen succé. Inga lag från Vansbro var med. Vi vill inte vara med i Svennis cup nästa år. Om några år kan vi ha
flicklag. 04 tjejer ska ha träningsläger i Bygdegården kommande helg. A-laget startar höstsäsongen måndag den 4/8.
Det blir fika efter matchen.
Hästsport
Färnäs aktiva hästsportare har ställt i ordning en hästhage på grusplanen, som sköts bättre nu tack vare dem. Det är
bättre för hästarna att vara på en grusplan än på hårda ishockeyplanen. Hästsportarna kan få en hörna i förrådet
mot att de städar där. De förväntas också hjälpa till på bingon och Vasaloppsevenemang m.m.

§ 6.

Övriga frågor.
99-och 00-lagen tränar samma dagar. Kan man öka samarbetet mellan dem? Kan de byta träningsdagar så spelare
kan träna med bägge lagen?
Ny FSK-logga är klar.
Vi ska ha enhetliga dräkter i föreningen utan reklam, med nummer 1-22.
Petter tar gärna över 99-laget. FSK fixar ledarutbildning.
Ny gräsklippare kostar 40 000 kr.
Nästa möte blir i mitten av september.

§7.

Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk, sekreterare

George Linnell, ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2014-09-21.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet

Klockan: 18.00

Närvarande:
George Linnell, ordförande,
Mats Tysk, sekreterare,
Lasse Stickå, ledamot,
Gunnar Grannas, ledamot,
Petter Pedersen, ledamot,
Peter Hermansson, suppleant,
Mats Jansson, revisorssuppleant
Frånvarande:
Anna Karin Hansjons, kassör
§ 1.

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

§ 2.

Ekonomi Färnäs Sportklubb.
Vi ligger bra till ekonomiskt. Christina Proos ska kontakta Vasaloppet om ersättning för klubbens arbete.
Pengar för overaller och medlemsavgifter ska tas in.

§ 3.

Sportsliga verksamhetsåret 2014.
A-laget gick bra, kom 2:a i div. 7.
Petters 99-lag går bra och ligger 3:a.
01-laget kom 2:a.
Anders Krångs lag har spelat många oavgjorda. För dem finns ingen tabell.
Flicklaget har spelat mot lag som är 1 år äldre och förlorat många matcher. De har roligt och bra
föräldraengagemang.
A-laget skall ha avslutning den 4/10.

§ 4.

Hästsport Färnäs Sportklubb.
Färnäs hästsportare ingår i FSK fr.o.m. årsskiftet. Vissa av dem vill tävla för FSK. De får kolla vad som gäller för
anslutning till Svenska ridsportförbundet.

§ 5.

Bingon.
Prognosen för bingoresultatet är ungefär samma som förra året, men utfallet verkar bli något bättre.

§ 6.

Norska U 16 landslaget.
Norska U 16 landslaget för damer var oerhört nöjda med FSK. George har fått en landslagströja med namn på. Vi har
också fått ett tackmail från Norska fotbollsförbundet.

§ 7.

Gräsklippare.
Den gröna gräsklipparen går ej att serva i Mora, den behöver skickas till Borlänge i sådana fall. En ny liknande
gräsklippare kostar 200 000 kr. En åkgräsklippare kostar 35- 40 000 kr. Vi ska börja avsätta medel i budgeten för en
ny gräsklippare.

§ 8.

Avslutning ledare.
Avslutning för ledare får bli Mats Janssons ledarträff som beskrivs under övriga frågor.

§ 9.

Hemsida Färnäs SK.
Sandis reklam håller på med detta ärende.

§ 10.

Nästa säsong.
Det är viktigt att fortsätta med nuvarande lag. Vi måste behålla 15-åringarna. De får gärna spela innebandy hela
vintern. P 16 laget ska spela i div. 1 nästas säsong. Vi ska hålla ihop gänget och satsa på dem. De får träna med Alaget.
Yngre lag önskar bättre ordning i omklädningsrum 1 och 2.

99- och 01-lagen bör träna på olika dagar.
Eventuellt bokar vi en träningstid på konstgräs på söndag kvällar, som flera lag kan dela.
§ 11.

Övriga frågor.
Mats Jansson presenterade en ledarpärm som han vill gå igenom med alla ledare, förslagsvis en hel helgdag: det
finns också träningskompendium för olika åldersgrupper. Vi bör damma av materialet som Mats Jansson
presenterade. Det vore önskvärt med en ledarträff varannan månad. Mats Jansson kan hålla i regelbundna
ledarträffar. Mats Jansson ska maila George om uppstartsmöte någon gång i oktober/november.
Gunnar har lyckats få igång lyset i Norets elljusspår genom att byta två säkringar.
Samhall skall slåsly vid dammen: Lasse ska be vaktmästaren Tommy att slå runt planen före vintern.
Lindqvists rör ska förbereda FSKs lokaler för vintern.
George ska kolla med Lindqvists rör vad det kostar att sätta upp ett vattenutkast vid nyaste omklädningsrummets
gavel mot grusplanen.
Styrelsen fick se två varianter på lila reservställ från Adidas och Nike.
Petter ska kolla efter träningströjor för 50-100 kr styck.
Lasse ska kolla med Per Persson om fortsatt träning för A-laget.
Färnäs SK har nyttjanderättsavtal med Mora Kommun för området vid skolan där ishockeyplanen står; se bifogat
pappersdokument för detaljer. Skolans föräldraförening sköter planen och det fungerar bra.
En brygga vid Färnäs badplats har försvunnit och dykt upp i Nusnäs. Lasse ska diskutera med John Mattsson om vi
ska ta tillbaka den. Om vi gör det riskerar vi att badplatsen får en annan klassning än naturbad med ökade
skötselkrav.

§ 12.

Nästa möte.
Någon söndag i november.

§13.

Mötets avslutande.
Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk, sekreterare.

George Linnell, ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2014-11-16.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan 18.00

Näravarande:
George Linnell, ordförande.
Anna Karin Hansjons, kassör.
Mats Tysk, sekreterare.
Lasse Stickå, ledamot.
Gunnar Grannas, ledamot.
Anna Albertsson, ledamot för Färnäs hästsportare.
Frånvarande:
Petter Pedersen, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant.

§ 1.

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

§ 2.

Representantskapsmöte Borlänge.
Det blir ett representantskapsmöte i Borlänge 6/12. Lasse & George åker dit. Lasse har fått motioner. 2015 års serier
fastställs vid detta möte.

§ 3.

Ekonomi / Redovisning Bingon.
George har fått bingoredovisning av Margith Henriksson. Bingon har gått bra, resultatet blev 371 796 kr. FSK har fått
förskott på 50 000 kr. Se bifogade pappersdokument för transaktionshistorik och sammanställning.
George och Margith har skrivit ny ansökan om bingotillstånd för 2015, vi ökar nog fr. 1,2 till 1,3 miljoner kr. George
går på möte tisdag 18/11 eller torsdag 201/11 med Bygdegårdsföreningen. FSKs styrelse föreslår av behåller
nuvarande fördelning av bingointäkterna, d.v.s. 60% till FSK och 40 % till Bygdegårdsföreningen.
Vi ska avsätta 50 000 kr igen för inköp av bingobångar.
Bingon startar igen 22/4 2015.

§ 4.

Anställning Christina Proos.
Det blir ett möte med Arbetsförmedlingen 24/11 klockan 09.30 angående Christinas anställning. Arbetsförmedlingen
vill se Christinas arbetsplats och vem George är.

§ 5.

Hästsport.
Anna Albertsson deltog på mötet som representant för Färnäs hästsportare. Hästsportarna ska bli en del av FSK. De
ska bli medlemmar fr.o.m. 1/1 2015. De är i dagsläget 27 st. Individuella personförsäkringar gäller för dem. De håller
till på grusplanen och är väldigt nöjda med underlaget och planens vattenavrinnande konstruktion. Vissa av
hästsportarna är medlemmar i svenska ridsportförbundet. Om FSK ska var anslutet till ridsportförbundet måste vi
ordna tävlingar.
De planerar en uppvisningsdag någon gång i vår.
Hästsportarna vill ha ett vattenutkast på utsidan av omklädningsrummen. Vi har inte frågat Lindqvists rör om
kostnad än. En lös nyckel kommer att användas för att manövrera vattenutkastet.
De kan ha möten i klubbstugan sommartid, och kansliet vintertid. Martin ska fixa möbler till klubbstugan.
Hästsportarna har fått förfrågan från gästryttare som vill komma hit. De får ta betalt av gästryttare.
Christina ska ordna inbetalningskort för medlemsavgift till dem och George ska förse dem med nyckel till kansliet.
Lasse har tagit bort en gammal gräsklippare från förrådet, där hästsportarna vill ha hinderstöd och bommar.
Söndag 23/11 kl. 10 ska hästsportarna samlas och städa ur förrådet.

§6.

Tack annons Färnäs SK:s partners.
Vi ska sätta in en tack annons till FSK:s partners i lämpligt annonsblad. Magasinet är billigare för föreningar än
Masen.
Aktuella partners:
Johns sport, ICA MAXI (Mora), Statoil Kristineberg, Colorama (Mora), Simonssons Entreprenad,
Vasaloppet/Cykelvasan, GG Service AB, Sandis Reklam – Bengt Hammarlund.
George skall fråga ungdomsledarna om det finns fler som borde tackas.

§ 7.

Övriga frågor.
Lasse skall ringa Petter och kolla om han ska fortsätta träna pojklag.
Anna Karin skall kolla med Robban & Lillis.
Lasse har frågat Magnus & Claesson.
Vasaloppet är 8/3 nästa år. Vi måste flagga för ledare så de kan informera föräldrar.

MT-cup lagen skulle jobba under året cykelvasa, men det gick inte så bra.
Bara en person anmälde sig till den planerade ledarträffen med Mats Jansson. I borde ordna en träff med alla ledare
tidigt på våren.
Vissa lag har egna Facebook-grupper. Vi kanske skall ha en gemensam.
Vid Vasaloppet rar FSK hand om ryggsäckar på söndagen. Detta är obligatoriskt för samtliga i klubben. Det brukar
vara 80-100 personer från FSK. Vi skall köpa kaffe direkt i termos från Statoil till Vasaloppet.
Sandis reklam har börjat jobba med FSK:s nya hemsida.
Vi har det bra på materialsidan. Vi ska köpa nya strumpor till våren. Gamla kan användas vid träning.
Christina är här någon gång i veckan. Då kan hon gå en tillsynsrunda i lokalerna.
Lag ska anmälas för seriespel för 2015 i mitten av januari. Vi ska åtminstone anmäla ett A-lag.
§ 8.

Nästa möte
Söndagen den 11/1. Vi skulle kunna samordna detta med en ledarträff.

§ 9.

Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mats Tysk, sekreterare

George Linnell, ordförande.

Färnäs SK nya logga.

