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Textkälla: Verksamhetsberättelse Dalarnas Fotbollsförbund, Mora Tidning. Text George Linnell.
Dalarna har återigen ett lag som deltar i den högsta serien i svensk fotboll. Kvarnsvedens IK :s damer kunde efter en målmedvetet och
långsiktigt arbete 2015 kröna detta med att på ett imponerande sätt vinna Elitettan och nästa år ta plats i Damallsvenskan. Till detta
skall läggas ytterligare en framgång för dalafotbollen när Dalkurd FF tar plats i herrarnas elitfotboll 2016 efter en väl genomförd säsong i
division 1 norra som innebar uppflyttning till Superettan. På damsidan spelar Gustafs GoIF kvar i division 1 och får 2016 sällskap av
seriesegrande Ornäs BK i division 2 Västra som därmed ersätter Korsnäs IF FK som tyvärr hamnade på nedflyttningsplats denna säsong.
På herrsodan 2016 spelar IK Brage vidare i division 1 och Kvarnsvedens IK klarade nytt kontrakt i division 2 efter en tuff
nedflyttningsstrid.

Konstgräscup 05 lag. 2015.

Verksamheten 2015.
Ekonomiskt har det varit ett år med röda siffror, det som har tyngt mest är lönekostnader för kanslist och vaktmästare. För att kunna
vända dessa röda siffror så har föreningen sagt upp kanslisten samt att föreningen kommer att vara mera sparsam med köp av
vaktmästartjänsterna från Färnäs By:s Bygdegårdsförening. Sportsligt har det varit positivt på ungdomssidan, verksamheten växer
väldigt mycket, vilket har utmynnat i ledarbrist. För de allra minsta de som är för små för seriespel och deltagande i MT-cupen i det s.k.
fotbollslekis som Sara Lissmyr och Maria Krång Lundekvam har varit ledare för har fallit väldigt väl ut med ett stort antal deltagare.
Även de andra ledarna skall ha stort beröm för sina insatser under säsongen. På material sidan för ungdomslagen ser det bra ut för de
har blivit tillgodo sedda. Det stora bekymret är att det har saknats en representant från ungdomslagen in i styrelsen för Färnäs
Sportklubb. Det är svårt att finna styrelseledamöter så det har varit några vaktanta platser även detta år. För de äldre har det fungerat
tillfredsställande, de har kunnat genomföra sitt seriespel med varierat resultat som finns redovisat i denna rapport. MT-cup omgången
spelades på Färnäs IP i augusti månad. Det blev en lyckad tillställning med mycket fotboll och glada barn. Nytt för året under MT-cup
omgången i Färnäs var hästsportarnas inslag med ponnyridning. Detta inslag togs emot med förtjusning av de som ville prova på detta
inslag mellan matcherna. Försäljningen blev tillfredsställande. Återväxten bland aktiva fotbollsspelande tjejer och killar ser bra ut, med
en viss övervikt för tjejer i en viss åldersgrupp. Det behövs fler ledare samt fler som kan deltaga i föreningens styrelsearbete. Ju fler
händer det finns att tillgå desto lättare blir arbetet. Hästsportarna har varit aktiva inom föreningen, deltagande vid vasaloppsarbetet
samt de utlagda bingokvällarna. Bingon gick bra och denna verksamhet med Färnäs By:s Bygdegårdsförening med arbetsnamnet Färnäs
Bingoallians är föreningens Huvudinkomstkälla, vilket också ger ett väldigt stort överskott till ekonomin för bägge föreningarna.

Vasaloppsarbetet gick oerhört lätt samtliga ryggsäckar placerades ut under en timme. Men det kvällen är lång, för dessa ryggsäckar som
kommer från starten i Sälen av deltagarna i Vasaloppet skall även avhämtas efter genomförd målgång. Så det går en heldag och även
kväll men det är en uppskattad punktinsats av medlemmarna i föreningen. Vasaloppsarbetet är liksom bingon en god inkomstkälla. På
utgiftssidan far lönekostnaderna blivit för stora mot inkomsterna, för att råda bot på detta har kanslisten sagts upp p. g. a. av
ekonomiska skäl. För att kunna minska på lönekostnaden för vaktmästaren undersöker styrelsen vidare efter andra alternativ. Att
kunna hämta hem hela det stora underskottet i ekonomin på ett år kommer att bli svårt men det finns mål och att ekonomin skall vara i
balans inom en snar framtid. Föreningen kanske lider av växtvärk med ledarbrist hos samtliga lag samt ledamöter som är beredda på att
arbeta i styrelsen för att kunna minska arbetsbördorna för de som finns inom föreningen.
Med vänlig hälsning!
George Linnell / ordförande Färnäs SK. Färnäs 2016-03-16

Vasalopps arbete vid S:t Mikaelskolan, Mora.

Vasaloppsarbete 2015. Med hjälp av Färnäs Hästtjejer.

Herrar Division 6 Norra.
1 maj.
Färnäs SK-Tällbergs IF A 0-3.
17 maj. Färnäs SK-Slätta SK U 4-2.
Målgörare: Henrik Eklund 3, Tobias Bjernulf,

15 maj. Gagnefs IF-Färnäs SK 2-5.
Målgörare: Henrik Eklund 2, Magnus Johansson, Martin Nilsson,
Emil Ragnarsson.

22 maj.

Grycksbo IF BK-Färnäs SK 1-0.

24 maj. Färnäs SK-Bjursås IK 4-2.
Målgörare: Henrik Elund 3, Martin Sjöberg.

4 juni.

Hulåns IF-Färnäs SK 0- 0

29 maj. Färnäs SK-Korsnäs IF FK U2 2-3.
Målgörare: Magnus Johansson, Emanuel Östman

17 juni. IFK Mora-Färnäs SK 3-2
Målgörare: Magnus Johansson, Henrik Eklund.

14 juni. Färnäs SK-Svärdsjö IF U 3-1.
Målgörare: Emanuel Östman, Emil Ragnarsson, Martin Nilson.

24 juni. Tällbergs IF A-Färnäs SK 3-2.
Målgörare: Lucas Towell, Magnus Johansson.

6 aug.
Färnäs SK-Gagnefs IF 6-3.
Målgörare: Henrik Eklund 2, Självmål 2, Martin Nilsson, Martin Sjöberg.

9 aug.
Slätta SK U-Färnäs SK 4-1.
Målgörare: Lucas Towell.

14 aug. Färnäs SK-Grycksbo IF BK 7-3.
Målgörare: Martin Nilsson 3, Emanuel Östman 2, Per Holm, Jonathan
Sjökvist.

23 aug.
Korsnäs IF FK U2-Färnäs SK 6-3.
Målgörare: Martin Nilsson 3, Martin Sjöberg.

28 aug.
Färnäs SK-Hulångs IF 3-1.
Målgörare: Emanuel Östman 2, Tobias Bjernulf.
6 sept.
Svärdsjö IF U-Färnäs SK 6-1.
Målgörare: Jacob Albinsson.

12 sept.

Färnäs SK-IFK Mora FK U 0-1.

20 sept. Bjursås IK-Färnäs SK 10-2.
Målgörare: Henrik Eklund, Martin Sjöberg.

Tränare: Per Persson.
Division 6 bestod av två grupper Norra och södra gruppen. Den södra gruppen bestod av följande lag. Ludvikas City BK,
IFK Hedemora FK A, Stora Tuna IK A, Husby AIK U, Amsbergs SK, Horndals IF och Ulfshyttans IF U. Bullermyrens IK U och Vika IF utgick
från serien. Slutsegare i den södra gruppen blev: Ludvika City BK med IFK Hedemora FK A och Stora Tuna IK på andra respektive
tredjeplats.

Sluttabell Herrar Division 6 Norra.
Korsnäs IF FK, U2
Tällbergs IF A
Svärdsjö IF U
IFK Mora FK U
Slätta SK U
Bjursås IK
Färnäs SK
Gagnefs IF
Hulåns IF
Grycksbo IF BK

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
14
11
11
9
7
7
4
2
2

1
1
2
2
1
2
1
3
3
2

3
3
5
5
8
9
10
11
13
14

67-32
50-20
49-28
37-28
35-37
49-48
45-54
30-54
19-41
19-58

43
43
35
35
28
23
22
15
9
8

SSAB-Pojkar Division 1, Grupp 1.
2 maj. Färnäs SK-Hulåns IF/Dala Järna IK 1-0.
Målgörare: Victor Vesterberg.
23 maj. Färnäs SK-Mockfjärds BK 2-3.
Målgörare: Oscar Hallin Ekesand, Simon Andersson.

9 maj. Malungs IF-Färnäs SK 6-0.
27 maj. IFK Mora FK-Färnäs SK 0-4.
Målgörare: Albert Östman, Filip Axelsson, Simon Andersson, Alexander
Mogren.

7 juni. Färnäs SK-Forssa BK 3-4.
Målgörare: Oscar Hallin Ekesand, Albert Östman,
Victor Vesterberg.

30 maj. Gagnefs IF-Färnäs SK 0-4.
Målgörare: Gezim Morina, Albert Östman, Oscar Hallin Ekesand, Simon
Andersson.

9 aug. Färnäs SK-Orsa IF FK 2-4.
Målgörare: Victor Vesterberg 2.

14 juni. Orsa IF FK-Färnäs SK 1-5.
Målgörare: Oscar Hallin Ekesand,2, Gezim Morina 2, David Olsson.

22 aug. Färnäs SK-Gagnefs IF 3-3.
Målgörare: Gezim Morina 2, Simon Andersson.

16 aug. Forssa BK-Färnäs SK 4-1.
Målgörare: Albert Östman.

6 sept. Färnäs SK- IFK Mora FK 2-4.
Målgörare: Gezim Morina, Dennis Mårten Lång.

30 aug. Mockfjärds BK-Färnäs SK 10-2.
Målgörare: Alexander Mogren, Anton Brodin.

13 sept. Färnäs SK-Malungs IF 0-8.

19 sept. Hulåns IF/Dala Järna IK-Färnäs SK 7-1.
Målgörare: Emil Hedström.

Division 6 spelades i 2 olika grupper Norra och Södra gruppen. I den Södra gruppen spelade följande lag. Ludvika City BK, IFK Hedemora
FK A, Stora Tuna IK A, Husby AIK U, Amsbergs SK, Avesta AIK U, Horndals IF och Ulfshyttans IF U. Med Ludvika City BK som seriesegrare.

Sluttabell SSAB Pojkar Division 1, Grupp 1.
Malungs IF
Forssa BK
Orsas IF FK
Hulåns IF/Dala Järna IK
IFK Mora FK
Mockfjärds BK
Färnäs SK
Gagnefs IF

14
14
14
14
14
14
14
14

12
8
8
6
6
4
4
1

2 0
1 5
0 6
2 6
1 7
4 6
1 9
3 10

59-12
40-35
37-37
44-31
34-41
46-42
30-54
22-58

38
25
24
20
19
16
13
6

Division 1 spelades i två olika gruppen Norra och Södra gruppen, I den södra gruppen deltog följande lag: Ezid SK, IFK Hedemora FK,
Skogsbo-Avesta IF, Slätta SK, Ludvika FK, Smedjebackens FK och Avesta AIK. Gagnefs IF och Östansbo IS utgick från serien. Gagnefs IF
flyttades till den Norra gruppen. Slutsegare blev Ezid SK med IFK Hedemora FK och Skogsbo-Avesta IF på andra respektive tredjeplats.

Sluttabell SSAB Division 3, Grupp 1. 11-man.
3 maj
19 maj
31 maj
16 juni
18 aug
27 aug
10 sept

Färnäs SK-Gagnefs IF 2-0.
Färnäs SK-IFK Rättvik FK 6-1.
Färnäs SK-Vansbro/Äppelbo 0-2.
Färnäs SK-Dala Järna/Hulån 2-7.
Färnäs SK-Malungs IF 4-3.
Färnäs SK-Älvdalens IF FK 6-2.
Färnäs SK-Leksands IF FK 1-0.

10 maj
24 maj
7 juni
14 juni
21 aug
6 sept
19 sept

Leksands IF FK-Färnäs SK 2-4.
Älvdalens IF FK-Färnäs SK 3-4.
Dala Järna/Hulån-Färnäs SK 5-1.
Malungs IF-Färnäs SK 1-0.
Vansbro/Äppelbo-Färnäs SK 2-0.
IFK Rättvik FK-Färnäs SK 2-1.
Gagnefs IF-Färnäs Sk 0-0.

Sluttabell SSAB Pojkar Division 3, Grupp 1. 11-man.
Dala Järna/Hulån
Vansbro/Äppelbo
Malungs IF
Färnäs SK
Leksands IF FK
Gagnefs IF
IK Rättvik FK
Älvdalens IF FK

14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
8
7
4
4
4
2

1 0 70-9
2 3 49-12
3 3 38-31
1 6 31-30
2 8 29-66
1 9 19-29
0 10 22-50
0 12 31-62

40
29
27
22
14
13
12
6

Division 3. Pojkar 11-manna, spelades i tre olika grupper. I grupp två deltog IK Brage, Kvarnsveden IK, IFK Grängesberg FK, Islingby IK,
Dalkurd FF och Östansbo IS Blå. Seriesegrare i grupp två blev IK Brage med 39 poäng. Kvarnsvedens IK på andra plats och IFK
Grängesberg på tredjeplats. I grupp tre deltog Stora Tuna IK, Falu BS FK, Torsångs IF, IF Tunabro, Östansbo IS Vit, Korsnäs IF FK och
Skogsbo/Avesta IF. Seriesegrare blev Stora Tuna IK 42 poäng. Falu BS FK på andra plats och Torsångs IF på tredjeplats.

SSAB Pojkar Division 5, Grupp 1.
5 maj
10 maj
17 maj
19 maj
24 maj
31 maj
5 juni
14 juni
14 juni

Färnäs SK-Orsa IF FK
3-5
Älvdalens IF FK-Färnäs SK 1-0
Idre SK-Färnäs SK WO
(3-0)
Färnäs SK-IFK Våmhus
5-2
Vikarby IK-Färnäs SK
0-5
Färnäs SK-Öna SK Blå
6-9
IFK Mora FK Blå-Färnäs SK 2-14
Färnäs SK-IFK Rättvik FK 6-4
IFK Rättvik FK-Färnäs SK SK 1-4

13 aug IFK Mora FK Vit-Färnäs SK 3-3
16 aug Färnäs SK-Öna SK Gul
5-3
6 sept Öna SK Gul-Färnäs SK
6-1
13 sept Färnäs SK-IFK Mora FK Vit 8-3
Ledare: Anders Krång. Johan Larsson, Peter Andersson.

Division 5 spelades i 4 olika grupper enligt följande olika indelningar.

I grupp 2 spelade följande lag: Bullermyrens IK, Dala Järna IK, Gagnefs IF, IF Tunabro, IK Brage Insjöns BK, Islingby IK,
Kvarnsvedens IK Blå, Leksands IF FK Blå, Leksands IF FK, Vit, Mockfjärds BK och Siljansnäs IF.

I grupp 3 spelade följande lag: Bjursås IK, Falu BS Blå, Falu BS Gul, Grycksbo IF BK, Gustafs GoIF, Hälsninggårdens AIK, Korsnäs
IF FK Gul, Korsnäs IF FK Svart, Samuelsdals IF, Slätta SK och Torsångs IF.

I grupp 4 spelade följande lag: Avesta AIK. IFK Hedemora FK, Krylbo IF, Kvarnsvedens IK Röd, Kvarnsvedens IK Gul, Ludvika FK
Grön, Ludvika FK Gul, Nyhammars IF, Söderbärke GoIF, Östansbo IS Blå och Östansbo IF Vit.

SSAB Pojkar Division 6, Grupp 1.
3 maj
10 maj
17 maj
24 maj
30 maj
6 juni
14 juni
15 juni

Malungs IF-Färnäs SK
Färnäs SK-Orsa IF FK
Färnäs SK-IFK Mora FK
Sollerö IF-Färnäs SK
Färnäs SK-IFK Våmhus
Sälen/S-Lima-Färnäs SK
Färnäs SK-Sälen/S-Lima
Öna SK-Färnäs SK

5-1
8-4
2-5
5-2
2-4
2-4
7-6
3-2

9 aug
IFK Våmhus-Färnäs SK 0-16
16 aug
Färnäs SK-Sollerö IF
5-1
23 aug
IFK Mora FK-Färnäs SK 6-3
30 aug
Färnäs SK-Öna SK
7-2
6 sept
Orsa IF-Färnäs SK
3-4
13 spt
Färnäs SK-Malungs IF
1-3
20 sept
Malungs IF-Färnäs SK
3-3
Ledare: Stefan Glad

Division spelades i 5 olika grupper enligt följande olika indelningar:

I grupp 2 spelade följande lag: Bullermyrens IK, Dala Floda IF, Dala Järna IK, Dalkurd FF Svart, Gagnefs IF, IF Tunabro Blå, IK
Brage, Islingby IK Röd, Kvarnsvedens IK Blå, Kvarnsvedens IK Röd, Leksands IF FK och Mockfjärds BK.

I grupp 3 spelade följande lag: Falu BS Blå, Falu BS FK Gul, Grycksbo IF BK, Hälsninggårdens AIK, Korsnäs IF FK Gul, Korsnäs IF
FK Svart, Samuelsdals IF, Slätta SK Gul, Slätta SK Svart, Sundborns GOIF, Svärdsjö IF och Vika IF.

I grupp 4 spelade följande lag: Dalkurd FF Grön, IF Tunabro Vit, IFK Grängesberg FK, Islingby IK Vit, Kvarnsvedens IK Vit,
Ludvika FK Grön, Ludvika FK Gul, Smedjebackens FK, Söderbärke GOIF, Ulfshyttans IF och Östansbo IS.

I grupp 5 spelade följande lag: Avesta AIK, Gustafs GOIF, Horndals IF, IFK Hedemora Blå, IFK Hedemora Vit, krylbo IF, SkogsboAvesta IF, Säters IF FK Blå och Säters IF Vit.

Kallelse till årsmöte Färnäs Sportklubb 2015.

SSAB Flickor Division 5, Grupp 1.
3 maj
18 maj
24 maj
2 juni
7 juni
14 juni

Vansbro AIK FK-Färnäs SK
IFK Mora FK-Färnäs SK
Färnäs Sk-Sälen/S-Lima
Dala Järna IK-Färnäs SK
Färnäs SK-IFK Rättvik FK
IFK Rättvik FK-Färnäs SK

1-3
9-2
3-1
1-4
1-2
6-7

4 aug
Färnäs SK-Dala Järna IK
2-1
16 aug
Sälen/S-Lima-Färnäs SK 7-6
19 aug
Färnäs SK-IFK Mora FK
3-0
6 september
Färnäs SK-Vansbro AIK FK 4-0
13 september
Vansbro AIK FK-Färnäs SK 1-2
Ledare: Maria Melvin, Patrik Forsgren, Lars Larsson.

Flickor Division 5 spelades i 3 olika grupper enligt följande indelningar.

I grupp 2 spelade följande lag: Bjursås IK, Falu BS Blå, Falu BS Gul, Insjöns BK, Korsnäs IF FK, Kvarnsvedens IK, Samuelsdals IF,
Slätta SK, Svärdsjö IF och Torsångs IF.

I grupp 3 spelade följande lag: Bullermyrens IK, Fors IK, Gustafs GOIF, IF Tunabro,, IFK Hedemora FK, IFK Ludvika Blå, IFK
Ludvika Vit, Skogsbo-Avesta IF, Smedjebackens FK och Östansbo IS.

MT-cupen Färnäs Idrottsplats 2015.

Soldränkta matcher i Färnäs. Text och Foto: Stefan Rämgård.
Mora. 240 spelare och 24 lag kom på besök när det var Färnäs tur att hålla MT-cupen. – Det har varit ett fantastiskt arrangemang och
vilken fotbollspropaganda det blev med vädret, säger Sara Lissmyr, Färnäs SK. Återigen var det dags för bataljer på Färnäs IP och på
plats fanns annat tre lag från Älvdalen- - Vi är för att ha kul. Alla skall få spela. Tillsammans skapar vi en positiv anda och det här är
något de sedan får bära med sig i livet, säger Niklas Gabrielsson, som coachade Älvdalens flicklag när DT kom på besök. – Att få stå på
knä och se glädjen i deras ögon, det är det som driver en. Då är det värt att åka hit, varenda mil och varje sekund. Några pojkar från Vika
stod vid sidan av och, trots värmen sparkade boll medan de väntade på nästa match. – Det är jobbigt i värmen. Vi dricker mycket vatten.
Det är soligt överallt, berättar Rasmus Olmats, innan de tre visade finter som skulle leda dem till segern och de avslöjade deras vinnande
strategi: mycket passningar. Soligt överallt var annars en passande beskrivning av dagen. – Det här arrangerar vi med glädje. Framför allt
är det så roligt att så mångas kommer och är med. Det växer varje år, säger Sara Lissmyr. / Stefan Rämgård /

Glada Färnäs tjejer. Foto: Stefan Rämgård.

Melinda och Leona Morina i Färnäs gröna färger.
Foto: Stefan Rämgård

Fullträff när man vill träffas. Text och Foto: Katarina Cham.
Den sista omgången I MT-cup före sommaruppehållet spelades på Öna idrottsplats under söndagen. Lag från Mora, Färnäs, Vikarbyn,
Idre, Särna, Älvdalen, Orsa, Öna och Venjan spelade på Önas vackra idrottsplats. Barn från fem till sex år och uppåt möttes i totalt 23
matcher. Det handlar inte om att vinna utan att träffas, att träna på att spela match och ha en trevlig dag tillsammans. MT-cup spelas
fem gånger efter sommaren också och det är också ett bra tillfälle även för föräldrar att träffas. Utan alla fotbollsföräldrar skulle vi inte
kunna genomföra arrangemanget säger Magnus Lundberg, kontaktförälder för Öna SK. Förutom att fotbollsplanerna ska vara i ordning
och plats för sekretariat, speaker och även kiosk och servering. Vi hjälps åt och har roligt tillsammans. Det är meningen med MT-cup,
säger Magnus.

På kö för att få tag i bollen. I populära MT-cup handlar det lika mycket om att träffa andra fotbollsfrälsta som att vinna.

Hästentusiasterna har hittat till Färnäs. Text & Foto: Stefan Rämgård. DT måndag 14 september 2015.

Agnetha Svantesson var en av initiativtagarna till den nya ridsektionen inom Färnäs SK.

Det var första gången Helena Granberg provade på Western ridning men hon klarade det med bravur.

Rosett Färnäs hästtjejer.
Mora. Många associerar Färnäs Sportklubb med fotboll. I år kan de dock stoltsera med en ny sektion vars springare flyger fram på fyra
ben. Numera vistas nämligen fotbollskillarna och hästentusiasterna under samma tak. Delar av grusplanen intill Färnäs IP har länge varit
igenvuxna. En gång i tiden spelades bandy där men i takt med att intresset sviktade tog vegetationen över. Men idag är det återigen fullt
sjå på grusplanerna. Någon bandy spelas dock inte. I stället, om man vänder blicken nedåt, ser man spår efter hovar överallt. Riktar man
blicken framåt ser man en ridbana. - Samarbetet med sportklubben är jätteroligt. Det var en kanonfin ridbana vi har fått, den är helt
kalas. Nu blir det lite mer distinkt träning här. Det är lättare än om man vore ute på en åker. Det är bra underlag här. Det är jättekul,
säger Agneta Svantesson, en av initiativtagarna till den nya sektionen.

Hon kan inte sluta prisa Färnäs SK som hjälpt till på flera sätt. Bland annat röjningen av området som påbörjades för ett år sedan. Likaså
har de numera belysning under kvällarna och vattentillgång för att tvätta hästarna. Under vintern kommer de att skotta snö fram till
ridbanan. – Vi i vår tur får hjälpa till vid bingokvällar som kontrollanter, plocka ryggsäckar vid Vasloppet och vi anordnade en
ponnyridning under MT-cupen, säger Agnetha Svantesson. Ridbanan har blivit en knytpunkt för de som rider i Färnäs, berättar Agneta
och får medhåll från Helena Granberg. – Alla ridningsdiscipliner som finns i byn är här. Oavsett om det gäller western ridning, hoppning,
dressyr eller distans. Här kan vi träffas och göra saker tillsammans oberoende av vilken utrustning vi använder. Det är kul. Vi har blivit
mer sammansvetsade.

Ronny Åman instruerar Louise Frykberg innan det var dags för ridning.
När DT var på besök vid ridbanan hade de en så kallad western clinc. En känd tränare från Norrköping vid namn Ronny Åman hjälpte
dem med western ridning, en teknik där häst och människa samverkar avslappnat. – Nu vill vi fortsätta att träna här, hoppa med hinder
och hålla igång ridbanan, säger Agnetha Svantesson.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-01-18.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 17.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande
Mats Tysk, sekreterare.
Lasse Stickå, ledamot.
Gunnar Grannas. Ledamot.
Petter Pedersen, ledamot.

Anna Karin Hansjons, kassör
Peter Hermansson, suppleant

§1.

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

§ 2.

Ekonomi.
Lagen ska lämna in närvarokort för lokalt aktivitetsstöd snarast. Lasse pratar med berörda ledare.
Christina Proos ska ligga på MT-cupslagen, samt kolla med alla lag om de lämnat in närvarokort.

§ 3.

Vasaloppet.
Gunnar och Lasse ansvarar för Vasaloppsjobbet och ligger på föräldrar. Gunnar kontaktar hästsportarna. Det är
samling kl.8.00. Det behövs fler mellan kl. 15.00 och 18.00.
Ledarna ska köra något om Vasaloppet på ledarträffen direkt efter detta möte Sara Lissmyr driver detta.

§ 4.

Verksamheten 2013.
Petter slutar träna P-99 laget. Han ska prata med dem om vilka som kan tänkas fortsätta. Vissa av dem satsar på
innebandy, vilket är helt ok.
Lasse har pratat med Anders Larsson som kanske kan träna P01-laget. Lasse föreslog att P99- laget tränar själva en
dag i veckan och med A-laget en dag. P01-laget tränar själva en dag i veckan och med P99-laget en dag. Spelare i
P99-laget som inte spelar innebandy skulle kunna träna med A-laget redan på våren.
Vi bör köra separata träffar med P99- och P01-lagen, samt gamla och nya ledare.
Gothia cup blev bra socialt för P99-laget, men en liten chock sportsligt. Det gick dock bättre och bättre för varje
match.
Vi skickar inga lag till Peppes cup i år.

§ 5.

Föregående protokoll.
George jobbar med en ny hemsida. Enligt Håkan Tegerfors i IFK Mora bör vi inte satsa på idrott online. Vi behöver
dock vara kvar i idrott online för att kunna registrera lokalt aktivitetsstöd.
George vill kunna skriva under styrelseprotokollen.

§ 6.

Övriga frågor.
Gunnar ska försöka fixa ljuset i Noret delen av elljusspåret.
Mats Jansson ska ta tag i ledarpärmen, som ska vara ett instrument för ledare.
Det finns en ny spelarutbildningsplan från Dalarnas Fotbollsförbund.

§ 7.

Nästa möte.

Före Vasaloppet, om 4 v. kl. 18.00.

§ 8.

Mötets avslutande. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / Sekreterare.
George Linnell / Ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-02-22.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Näravande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande
Mats Tysk, sekreterare.
Lasse Stickå, ledamot.
Gunnar Grannas, ledamot.
Anna Albertsson, hästsport.
Christina Proos, kanslist.

Anna Karin Hansjons, kassör.
Peter Hermansson, suppleant.
Peter Pedersen, ledamot.

§ 1.

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

§ 2.

Bingo: P-99-laget ersätts av hästsportarna tills vidare.
Hur ska vi hantera medlemsavgift och deltagaravgift för spelare som tillkommer under säsongen? Detta bör tas upp
på möte med ungdomsledare.

§ 3.

Vasaloppet.
George ska skriva på A-lagets och P99-lagets hemsidor Facebook sidor att det är obligatorisk närvaro för
Vasaloppsjobb den 8/3 kl. 10.00.
Lasse och Gunnar börjar ställa i ordning den 7/3. Tommy kan hjälpa till med skyltar. Gunnar pratar med Sören
Simons om grejer som Lasse kan hämta i Hemus.
Ca: 100 personer från FSK kommer att arbeta. Mest folk behövs från lastbilarna kommer tills de är avlastade.
Arbetslistan är välfylld, men efter kl. 15.00 behövs fler personer. Roberts lag kan nog ta det.
Kom ihåg att kolla innehållet i sista containern som kan vara blandade grejer som ska sorteras någon annanstans.
Det blir samma kök som förra året. Christina ska servera korv, kaffe och bullar, samt städa köket efteråt. Vi tar korv
från Siljans Chark.

§ 4.

Verksamheten 2015.
Mycket mindre aktiviteter på närvarokort 204. Vi får inget för personer yngre än 7 år och äldre än 20 år.
Lillis och Anders Larsson ska träna P01-laget. De ska spela 11-manna i div. 3.
Lasse jagar ledare till P99-laget. Hannes, Per Holm.

§ 5.

Rapport från skidsektionen.
Peter har skickat rapporten nedan från skidsektionen.
När väl snön kom har vi haft mycket fina spår i hela spårsystemet och många har använt det. Det har tidigare varit
problem med icke skidåkare i spåren på Noret sidan men har i år spridit sig till Färnäs sidan. Det är ännu inget
problem men det märks att skidkulturen har förändrats.

-

Ny spårdragning tolvan, förbi grustaget.

-

Uppröjning längs ledning på Färnäs elljusspår.

-

Byta 7 lampor på Färnäs elljusspår.

-

Ta hjälp att se över skoter, blir förmodligen en kostnad.

-

Eventuellt göra något åt belysning på Noret sidan.

§ 6.

Övriga frågor.
Förrådet är städat.
Årsmöte preliminärt 29 mars.
Christina ska skicka info för bokslut och resultat till revisorer. Hon ringer aktuella personer i morgon den 23/2.

§ 7.

Nästa möte.

§ 8.

Mötet avslutande.

22/3.

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / sekreterare.

George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-03-29.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Lasse Stickå, ledamot.
Gunnar Grannas, ledamot.
Petter Pedersen, ledamot.
Anna Albertsson, hästsport.
Christina Proos, kanslist.

Anna Karin Hansjons, kassör.
Peter Hermansson, suppleant.

§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av föregående protokoll.
Mats gick igenom föregående protokoll.

§ 3.

Allmänt.
Christina ska kalla hit vaktmästaren så han kan börja ställa i ordning vid IP inför säsongen. Han ska plocka undan sina
saker i omklädningsrummen och ställa upp skyltar m.m.
Ny hemsida: www.fotbollfarnas.se Abonnemanget är betalt. Bengt Hammarlund håller på med den. Den har bl.a.
länk till DFF för tabeller och matcher.
Vem äger släpvagnen vid metallskrotcontainern? Den saknar nummerplåtar.
En högtalare är stulen från IP.

§ 4.

Ekonomi.
A-laget blir dyrare i år p.g.a. div. 6-spel.
Faktura är skickad till Vasaloppet.
Vi har samma avtal som tidigare med Johns Sport.
Ungdomslag budget:
Vi borde göra en budget för varje lag. Ett lag får 500 kr för varje kväll de bingojobbar.
De minsta har fått väldigt mycket jämfört med A-laget.
Mats ska skicka info om 2014 års medlemsavgifter till Christina.

§ 5.

Årsmöte 2015.
Bokslutet var inte klart i fredags. Per Henriksson som ansvarar för bokslutet ska ringa Christina 30/3. Per Jobbar på
företaget Oreda i papper. Bokslutet kostar ca: 3-4000 kr.
Vår målsättning är att årsmötet ska hållas i slutet av april. När bokslutet är klart, får revisorerna säga när de kan vara
klara.
Anna-Maria Rylander har varit revisor i 10 år och vill avsäga sig detta uppdrag. Vi behöver ha förslag på ersättare till
årsmötet: Lasse föreslår Lillian Hellgren, Lasse pratar med henne.
A-laget ska skriva ett bidrag till verksamhetsberättelsen. De vill ha med en bild från FSK:s Facebook sida. De ska
maila text och bild till George.

§ 6.

Fotboll.
Lasse vill starta en fotbollssektion för seniorerna. Tänkbara ledamöter är Ove Jansson, Tore Karlsson, Mats Jansson
och någon från A-laget. Förslag kommer till detta på årsmötet.
Christina har ändrat kontaktman för A-laget till Per Persson.
A-laget har dåliga bollar. Nu har de lånat av P01-laget.
Vi ska säga upp alla inomhustider.
Vi ska ha fyra pojklag och ett flicklag i seriespel i år.
Vi borde ha en representant för ungdomslagen i styrelsen. Tänkbara namn: Maria Melvin, Sara Lissmyr? Lasse kollar.
Det föreslogs att vi ska annonsera om en nybörjarträff för ungdomsledare.
Per Holm är ledare för P99-laget. A-laget o P99 tränar gemensamt en gång i veckan. Förslag på medhjälpare till Per
behövs. Fråga Katarina Brodin, Mats Jansson, Göran Andersson?
Sara Lissmyr har inget lag i år, hon har fotbollslekis.
Hur blir det med MT-cupen? Anette Persson står som ansvarig för MT-cupen.
Stefan Glad hade inget lag anmält i tid, men Christina har fixat detta.
Maria Melvin behöver fotbollströjor. Prata med övriga ungdomslag, det finns säkert. Lasse kontaktar Maria.
IFK Mora använder App för registrering av närvaro som kan ske direkt vid träningstillfälle till fogis.
Provkollektioner av overaller som vi har är våra. De kan ges till ledare. Det är ingen text på dem.

§ 7.

Hästsport.
Det planeras en invigning av ridbanan söndag 31/5. Det är inte MT-cup den dagen. Hästsportarna ska fråga Marita
Dahlberg om de får låna bord från Bygdegården. De får ta lotteri i eget namn. Gunnar kan fixa mick och högtalare.
George kan klippa band. Grill finns i klubbstugan.
Anna undrade vad åldersgränsen är för bingofunktionärer (15 år) eftersom de har så många unga tjejer.
Anna pratar med Peter H om markerade stigar vid elljusspåret angående var man får rida.

§ 8.

Vasaloppet.
Vasaloppet gick bra 6 000 ryggsäckar hanterades på 50 min. Speaker Sellberg skänkte sina arbetstimmar till FSK.

§ 9.

Övriga frågor.

Inga.

§ 10.

Nästa möte.

Inget bestämt.

§ 11.
Mötet avslutades. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / sekreterare.
George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-05-07.
Lokal: Färnäs, IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Anna Karin Hansjons, kassör.
Lasse Stickå, ledamot.
Anna Albertsson, hästsport.

Gunnar Grannas, ledamot.
Petter Pedersen, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant.

§ 1.

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

§ 2.

Allmänt.
Det borde varas en stående punkt på föräldramöten att efterlysa styrelseledamöter. Anders Krång ska dra ihop et
tränar möte. Att vara styrelseledamot handlar inte om att ragga pengar, bara att få det funktionellt. Det vettigaste
vore att folk som har barn i föreningen engagerade sig. Vi behöver visa föräldrarna. Vissa av dem är kreativa och
arbetsvilliga om kan dra in sponsorer.
Bingolistan har gjort om. Sara Lissmyr har den nyaste. Alla inblandade funktionärer vilkas dagar ändrats måste få
reda på detta. Christina fixar detta.
Lasse pratar med Christina om att P99-laget tar en av hästsportarnas 5 bingokvällar.
Det är ok att köpa nya dräkter om man fixar sponsorer, men de ska vara i klubbens färger.
Den nya hemsidan www.fotbollfarnas.se har rubriken: Färnäs ungdomsfotboll och häst. Vill man ha in något på
hemsidan, kontakta George via sidan. Mats skulle vilja se nyheter på första sidan.
Mats ska skicka dagordningsmall för årsmöte till George.

§ 4.

Ekonomi.
Vi vet inte vad varje lag kostar. Varje lag behöver också veta vad de har att röra sig med. Christina måste se till att
lagkassorna bokförs pr lag. Varje lag som hjälper till med bingon får 1 000 kr till lagkassan.
Vi får plocka ut varor för 35 000 hos Johns Sport i år. Detta borde fördelas till lagkassor. Pengar kan tas fån
huvudkassan om något lag behöver pengar.
MT-cup lagen har hur stor kassa som helst p.g.a. bra kioskförsäljning.
Ungdomslagen får dela på överskott vid kioskförsäljning.
Stefan Glads lag vill åka på Skinnarcupen. Det kostar 500 kr per spelare. De har alltid betalat detta själva. Klubben
står för anmälan och deltagaravgift för ledare. De vill också ha overaller och har skaffat sponsor.
Vad ska deltagaravgiften till FSK gå till? Domarkostnader?
Fr.o.m. november månad får vi inget bidrag för Christina längre. Hon kostar 10 000 kr per månad varav vi får 5 000 kr
i bidrag.

§ 5.

Årsmöte.
Revisorn Anna Maria Rylander är väldigt upptagen. Hon har fått huvudboken av Christina men har inte hunnit kolla
bokföringen än.

§ 6.

Fotboll.
Vi behöver ha en medlem i styrelsen som för ungdomslagens talan. De vill åka på cuper m.m.
Fotbollskommittén håller på och dö ut.
Många vill åka på Peppes cup, trots rykten om att fungerade dåligt förra året.
Vi är i fas på materialsidan för fotbollslagen.
MT-cup i Färnäs 23/8.

§ 7.

Hästsport.
Det blir ingen invigning av hästarenan p.g.a. bristande engagemang. Hästsportarna har köpt in hinderstöd och ska
köpa bommar.
Anna vill veta vilka som betalat medlemsavgiften av hästsportarna.

§ 8.

Vasaloppet.
Vi har inte cykelvasan längre.

§ 9.

Övriga frågor.

Inget.

§ 10.

Nästa möte.

Årsmöte.

§ 11.

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

George Linnell / ordförande.

Dagordning för Färnäs Sportklubbs årsmöte 2015.
Datum: 31/5

Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

§ 1.

Mötets öppnande.

§ 2.

Upprättande av röstlängd.

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Annons Färnäs Idrottsplats anslagstavla, Bygdegården anslagstavla, Färnäs Sportklubbs hemsida, Annonsbladet
Magasinet.

§ 4.

Val av:
a)
b)

Mötesordförande.
Mötessekreterare.

§ 5.

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 7.

Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2014.

§ 8.

Revisorernas berättelse.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10.

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

§ 11.

Val av sekreterare för en tid av två år. Avgående Mats Tysk.
Val av kassör 1 år. Avgående Anna Karin Hansjons.

Val av ledmöter 2 år. Avgående Lasse Stickå och Gunnar Grannas.
Vakant plats från representant ungdomslagen. 1 år.
Representerar Skidkommittén Färnäs Sportklubb.
Målsättningen är att styrelsen i Färnäs SK skall minst vara 7 stycken. Suppleanten kommer mera att fungera som
rapportör angående skidspåret och dess verksamhet.
§ 12.

Val av revisorer för en tid av ett år. Mats Jansson, Suppleant.
Anna Maria Rylander har avsagt sig uppdraget.

§ 13.

Val av firmatecknare. Färnäs Sportklubb tecknas var för sig. Ordförande och kanslist.

§ 14.

Medlems- och deltagaravgift för 2015.
Oförändrad medlemsavgift och deltagaravgift.
Den maximala avgiften för en stor familj kan ej bli större än 1 500 kronor, medlemsavgift och deltagaravgift.
Styrelsen föreslår följande tariffer för årsmötet.
Avgifterna för 2015.
Medlemskap i Färnäs SK enskild person:

150 kr.

Medlemskap familj obegränsat antal från samma adress: 300 kr.
Deltagaravgiften 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.
§ 15.

Övriga frågor.

§ 16.

Mötets avslutande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs årsmöte 2015.
Datum: 31/5

Lokal. Färnäs IP, Kansliet.

§ 1.

Mötets öppnande.

Klockan: 18.00

George Linnell förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2.

Upprättande röstlängd.
Röstlängd upprättades. Se bilaga 1. (Se originalhandlingar).

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet har utlysts via annons på Färnäs Idrottsplats anslagstavla, på Bygdegårdens anslagstavla, på Färnäs
Sportklubbs hemsida och i Annonsbladet magasinet (den här veckan). De närvarande ansåg att mötet var behörigen
utlyst.

§ 4.

Val av:
A)
B)

§ 5.

Mötesordförande: George Linnell utsågs till mötesordförande.
Mötessekreterare: Mats Tysk utsågs till mötessekreterare.

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare.
Lasse Stickå och Gunnar Grannas utsågs tilljusteringsmän och rösträknare.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Se verksamhetsberättelse år 2014. Se original handlingar.

§ 7.

Ekonomisk rapport.
Resultatet för 2014 var inte bra p.g.a. investeringar: -112 000 kr.
Bingointäkterna var 72 000 lägre än 2013. Fördelningen mellan FSK och Bygdegårdsföreningen har ändrat från 60/40
till 55/45.
FSK har fått mindre aktivitets stöd och Vasloppspengar. För att få aktivitetsstöd för ett lag behövs minst 5 personer
under 20 år. På Svenska lag kan man skicka in ansökan direkt. Detta görs för Stefan Glads lag.
Lönekostnaderna har ökat från 63 000 kr år 2013 till 172 000 kr år 2014 för vaktmästare (75 000) och kanslist
(97 000). Bingointäkterna har gått till lönekostnader. Fr.o.m. november försvinner bidraget för Christina. Hon jobbar
20 t per vecka.
FSK har subventionerat overaller samt köpt strumpor, klubbmärken och vimplar.
Styrelsen ska ta upp frågan om egna kostnadsställen för lagen så vi får veta vad de olika lagen kostar.
Se separat dokument för fler detaljer om ekonomin. (se original handlingar).

§8.

Revisorernas berättelse.
Överskottet från 2013 användes 2014, m3n investeringarna kan inte fortsätta på samma nivå. Se separat dokument
för revisorernas berättelse. (original handlingarna).
Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10.

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

§ 11.

Val av sekreterare för en tid av två år. Avgående Mats Tysk.
Mats Tysk valdes till sekreterare för en tid av 2 år.
Val av kassör 1 år. Avgående Anna Karin Hansjons.
Anna Karin Hansjons valdes till kassör för en tid av 1 år.
Val av ledamöter 2 år. Avgående Lasse Stickå och Gunnar Grannas.
Lasse Stickå och Gunnar Grannas valdes till ledamöter för en tid av 2 år.
Vakant plats från representant ungdomslagen 1 år.
Ungdomsledarna ska träffas den 14 juni och diskutera vad en representant ska göra samt eventuellt bilda en
ungdomskommitté.

Nya ledamöter.
Anna Albertsson valdes till ledamot som representant för hästsektionen. Mandat periodens längd får bestämmas på
nästa styrelsemöte.
Johan Vikström valdes till ledamot. Mandatperiodens längd får bestämmas på nästa styrelsemöte.
Petter Pedersen har lämnat föreningen och är ej aktuell för andra året av sin mandatperiod.
Val av ledamot suppleant 1 år. Avgående Peter Hermansson. Representerar Skidkommittén, Färnäs Sportklubb.
Peter Hermansson valdes till suppleant före 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.
§ 12.

Val av revisorer för en tid av ett år. Mats Jansson suppleant.
Anna Maria Rylander har avsagt sig uppdraget.
Lillian Hellgren valdes som revisor för en tid av 1 år. Hon har begärt att få hjälp att komma igång, Anna Maria skall
hjälpa henne med detta.
Mats Jansson valdes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§ 13.

Val av firmatecknare, Färnäs Sportklubb tecknas varför sig. Ordförande och Kanslist.
George Linnell och Christina Proos valdes till firmatecknare.

§ 14.

Medlems- och deltagaravgift.
Oförändrad medlemsavgift och deltagaravgift.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift och deltagaravgift för 2015.
Den maximala avgiften för en stor familj kan ej bli större än 1 500 kr, medlemsavgift och deltagaravgift.
Styrelsen föreslår följande tariffer:
Avgifter för år 2015.
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.
§ 15.

Övriga frågor.

§ 16.

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

George Linnell / ordförande

Lasse Stickå / justering

Gunnar Grannas / justering

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-06-16.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Lasse Stickå, ledamot.
Anna Albertsson, ledamot.
Johan Vikström, ledamot.

Gunnar Grannas, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant. Anna Karin Hansjons, kassör.

§ 1.

Mötets öppnande.

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2.

Föregående protokoll.
Styrelsemöte 2015-05-17.
Det tillkommer sociala avgifter på 3 000 kr för Christina Proos. Vaktmästaren kostar 130 kr /timme. Kan vi göra
något bra av hans jobb?
Årsmöte 2015-05-31.
Anna Karin ska kolla om vi tar av 2013 års överskott för att täcka 2014 år underskott.

§ 3.

Ekonomi.
Bingon kommer att gå sämre i år p.g.a. dåligt väder. Hittills har det varit totalt 60-70 besökare färre än förra året.
Förmodligen hamnar årets bingoresultat någonstans mellan resultaten för 2013 och 2014. Många unga bingospelare
uteblev när det blev skolavslutning.

§ 4.

Fotboll.
Vi har det bästa A-laget på de senaste 10-15 åren.
Det måste få kosta att spela i div. 6.
Det är positivt att A-laget går bra. De är cirka 25 spelare. På en normal träning är de 18 st. och på en dålig träning är
de 10-12 st. De har en bra mix åldersmässigt.
En del A-lagspelare har inte betalat avgifterna till klubben. Lasse tar det med dem idag.
Påsikt kan vi kanske ha ett damlag också.
Det utsågs ingen representant för ungdomslagen till styrelsen vid ungdomsledarmötet i våras. Dock föreslogs George
att bli sportchef för ungdomslagen, vilket han kan tänka sig.
P99-laget går bra, men det är dåligt med ledare. Det vore bra med tre ledare per lag, om någon ledare behöver vara
borta någon gång.
MT-cupen i Färnäs blir söndagen den 23/8. Det går bra att utnyttja hästbanan för parkering under cupen.
Ungdomslagen växer så det knakar. F06-07 är 26 st. De behöver 15 tröjor i mellanstorlek + målvaktströja, men vi har
inte sådana storlekar. George beställer gröna tröjor nr 1-16.
Eventuellt blir det ett fotbolls loppis den 23/8.
F07-08 kommer att ha frivillig träning i juli onsdagar 19-19.
Jens Thomssons lag behöver 10-15 bollar i storlek 4.

Det är bra drag kring ungdomsfotbollen med angenäma problem.
Vad gäller för tränarutbildning? Anders Krång har koll på det. Det ligger på eget ansvar idag. Per Holm vill gå en
tränarkurs, vilket är OK.
Vi uppmanas att göra reklam för nya hemsidan. www.fotbollfarnas.se George vill ha info av ledare till kalendern på
hemsidan. Det är bra med listor över veckans matcher på hemsidan.
Det är bra drive på overallförsäljningen.
George är MT-cupansvarig.
§ 5.

Hästsport.
Anna har fått reda på vilka som betalt medlemsavgiften.
George är nöjd med hjälpen på bingon.
Hästsportarna ska hålla en kurs (clinc) helgen efter MT-cupen.
Finns det vattenslangar som når till hästbanan? Lennie kan vattna med traktorn. Vi tankar den åt honom.
Hästsportarna vill klippa mer armeringsmattan för sladdning, vilket är OK.

§ 6.

Allmänt.
Klippning, kritning tömning av papperskorgar ute och inne ligger på vaktmästaren.
Tvättning, städning och soptömning bör skötas bättre.
Christina ska ställa undan provkollektionen av overaller och sortera västar.
Det finns två varianter på overaller att köpa förra året, en billig och den dyr. Det blev problem när vissa som beställt
en billig tog en dyr istället.
Lasse håller på med en gärdesgård vid entrén till Färnäs IP.
Imorgon kommer det blommor i blomlådor.
Anna Karin kan hålla koll på tvätten när hon ändå är här måndag-torsdag.
George skriver på Färnäs/Nusnäs infosite om önskad sponsring av fotbollströjor.

§ 7.

Övriga frågor.

-

§ 8.

Nästa möte.

Innan MT-cupen i augusti, torsdag den 13/8 kl. 18.00.

§ 9.

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

George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-08-10.
Kokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk , sekreterare.
Anna Karin Hansjons, kassör.
Gunnar Grannas, ledamot.
Lasse Stickå, ledamot,
Anna Albertsson, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant.

Johan Vikström, ledamot.

§ 1.

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

§ 2.

Föregående protokoll.
Inga kommentarer.

§ 3.

Styrelsen.
Johan Vikström tar över Petter Pedersens sista mandat år och får en mandat period på 1 år.
Anna får en mandatperiod på 2 år.

§ 4.

Anläggning och kansli.
George har haft ungdomsarbetare som har skruvat ihop möbler i klubbstugan och målat fönsterfoder. Mer saker
behöver göras. En hängränna lutar fel, och rännorna är full av barr. Vindskivor på kansliet behöver målas.
Anders trogen skulle kika på en gräsklippare.
Per och Adde skulle röja lövsly ovanför planerna, men det är inte gjort. Lasse pratar med per imorgon. De kan spara
barrträd.
Idag går hela vinsten till löner för kanslist och vaktmästare.
Fr.o.m. november får vi inget lönebidrag för kanslisten Christina Proos längre. Hon kostar 10 000kr per månad varav
FSK får 5 000 i bidrag. P.g.a. detta måste vi se över hur vi kan minska våra lönekostnader. George ska börja med att
förhandla med Christina om minskad arbetstid.
Vaktmästaren Tommy kostar 150 kr per timme. Vi kan styra Tommys lön med egna insatser. A-laget skulle kunna
hjälpa till med vist vaktmästarjobb som krita linjer t.ex. eventuellt jobba av medlemsavgiften.
Robotgräsklippare kan leasas för ca: 3 800 kr per månad. Används mycket i södra Sverige. Gunnar kan ta fram ett
förslag och skicka till oss innan nästa möte.
Styrelsen ska fundera på alternativa lösningar för personalkostnaderna till nästa möte.
Lasse har påbörjat bygge av gärdesgård vid entrén till Färnäs IP. Det är nog försent att göra klart den i år.

§ 5.

Ekonomi.
Inget speciellt.

§ 6.

Hästsport.
Anna har köpt in gröna och vita och röda hinderbommar.
Lördag 8/8 hade hästsektionen hopptävling med fina rosetter i pris. Information om tävlingen ska läggas in på FSK:s
hemsida.

Helgen efter MT-cupen i Färnäs blir det Western clinic.
Hästsektionen planerar en hopptävling på höstlovet.
Hästsektionen önskar eluttag till kurerna vid hoppbanan. Det går att få en stolpe vid ridbanan, vilket Gunnar fixar.
Hästsektionen har sladdat med harv och et ser bra ut.
Parkering på MT-cupen behöver nog inte inkräkta på ridbanan. Eventuellt blir det ponnyridning under MT-cupen.
Säg till George om grillning behövs under hästsportarnas arrangemang.
§ 7.

Fotboll.
A-laget går så där. 5-6 spelare har försvunnit till skolor.

§ 8.

Allmänt.
-

§ 9.

Övriga frågor.
Peter vill renovera FSK:s skoter. Eventuellt behöver startmotor bytas kostar ca: 2 000 kr.
Inför MT-cupen måste det vara rent i omklädningsrummen. Hanna Gräll och Johan Skeri organiserar föräldrar inför
MT-cupen. Vi kan använda Anna Karins mobilnummer för att ta betalt m.h.a. swish under MT-cupen. George steker
hamburgare under MT-cupen.
GB vill ta tillbaka frysen som står i kansliet. George ska be Christina Proos fråga GB om vi får köpa den för 500 kr.

§ 10.

Nästa möte.
Mån 14/9, klockan 18.00.

§ 11.

Mötet avslutades.
Ordföranden trackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / sekreterare.

George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubb styrelsemöte 2015-09-14.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Gunnar Grannas, ledamot.
Lasse Stickå, ledamot.

Johan Vikström, ledamot.
Anna Karin Hansjons, kassör,
Anna Albertsson, ledamot.

§ 1.

Mötet öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de närvande välkomna.

§ 2.

Föregående protokoll.
Ingen har röjt lövsly ovanför planerna än. Lasse ska se till att detta blir gjort av lämpliga personer.
Gunnar har kollat leasing av robotgräsklippare. Han ska prata mer med leverantören om priset kan justeras. En
robotgräsklippare kostar 5 000 kr/månad inkl. moms.
Vi får inte köpa GB:s frys som står i kansliet.

§ 3.

Styrelsen.

§ 4.

Anläggning och kansli.
Tommy har tagit ner näten på B-planen och tagit bort bänkar.
Det är en flickmatch kvar på hemmaplan. A-lagets sista bortamatch är lördag den 19/9- Torsdag den 17/9 kan allt tas
bort.
Tommy ska inte klippa ner planerna.
George har sagt till Tommy att han inte behövs här fr.o.m. 1/10. Eventuellt ska vi tidigarelägga detta.
Tommy ska köpa matjord på ICA och lägga i målen samt så gräs.
Vi ska lägga ut markörer redan nu för kritning av en 11-manna och två 7-mannaplaner till våren.
Christina ska ringa Lindqvist rör för att kolla behov inför vintern samt stänga av vattnet där det inte behövs. Vi ska
sänka temperaturen i omklädningsrummen men inte i kansliet.
Vaktmästeri.
Lasse har frågat om Tore Karlsson kan ta på sig vaktmästarjobbet nästa år. Lasse ska förhandla villkor med Tore,
timersättning, klumpsumma m.m. Han behöver nog börja i mitten av april om det blir aktuellt.
Christina ska vara med på nästa möte.
Christinas arbetstid kommer att behövas sänkas från 20t/v till 10 t/v p.g.a. indraget bidrag fr.o.m. november. Om så
blir fallet, vill hon inte jobba på onsdagar.

§ 5.

Ekonomi.
Bingon ger nog ungefär samma resultat som förra året, bättre än 2013.

§ 6.

Hästsport.
Det har varit en artikel om hästsportsektionen i Mora Tidning.

§ 7.

Fotboll.
A-laget ligger kvar med råge. De har använt 43 spelare. På slutet blev det tunnare med folk. Tränaren Per Persson är
väldigt bra för A-laget.
A-laget vill ha träningstider lördagar kl.11-13 i Noretskolan. George kollar upp detta.
Det är bra att vi har P99-laget som är en förutsättning för A-lagsverksamheten. P99 tappar tre 97:0r till nästa säsong.
Vi vill behålla Per Holm som tränare.
Tränarna för P01 slutar p.g.a. för dålig ordning. Vi bör försöka behålla Göran Eriksson som t.ex. hjälptränare till Alaget.
Det har hållits ett ungdomsledarmöte, Styrelsen gick igenom protokollet från detta möte.

§ 8.

Allmänt.
Paragraf 8 & 9ska slås ihop till Övriga frågor. Inget skrivs därför under paragraf 8 i detta protokoll.

§ 9.

Övriga frågor.
Vi behöver några nya dräkter. George skal kolla om vi plockat ut varor för 35 000 kr från Johns Sport.
Vi behöver städa förråden. Ungdomsledarna behöver utrymme. Kvarglömda handdukar finns i mängder. Dessa
skulle kunna ges bort till behövande i Orsa.
Det finns många gamla dräkter som ska bort. Lasse ska köra dem till tippen.

Vi tänkte göra ett studiebesök i förråden efter mötet, men detta blev inte av.
George och Leif Henriksson har diskuterat en eventuell storbingo i kuli, som skulle kunna hållas på fotbollsplanen.
Om detta blir aktuellt, bör vi klippa ner gräset maximalt. Alla som kan får vara funktionärer.
George ska höra med Christer Jons om service på den gula gräsklipparen.
Skidsektionen (rapport från Peter via e-post).
Fredrik Nallgård har tagit på sig att byta startmotor på skotern, i bästa fall får vi sponsring på detta, annars blir
kostnaden enligt vad vi sa på förra mötet.
Körning med motorfordon förekommer fortfarande, bl.a. har en bro körts sönder och marken är på flera ställen
sönderkörd vilket försvarar vinterns spårdragning, men även Barmarksaktivitet som vandring och löpning. Polisen är
underrättad i ärendet. Jag tror/hoppas att det beror på okunskap om hur man får framföra motorfordon och att
ingen förstör för oss medvetet.
Hösten röjning har planerats, men det saknas röjare på vissa sträckor, så tips mottages tacksamt på fler röjare. Vi
kommer även att låna skylift en helg för att byta ut ett 10-tal lampor. Norets elljusspår lyser inte alls.
§ 10.

Nästa möte.
En tisdag i början av oktober.

§ 11.

Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / sekreterare.

George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs styrelsemöte 2015-10-06.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Gunnar Grannas, ledamot.
Anna Albertsson, ledamot.
Christina Proos, kanslist.

Anna Karin Hansjons, kassör.
Johan Vikström, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant. Lasse Stickå, ledamot.

§ 1.

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

§ 2.

Föregående protokoll.
Inga anmärkningar.

§ 3.

Personal.
Christina är uppsagd fr.o.m. 1/12, eftersom vi inte får något bidrag till hennes lön, från det datumet.
Christina har kollat med facket. Hon får inte stämpla om hon jobbar 2 dagar i veckan. Hon har ett vikariat där hon
jobbat max 75 %. Om hon får heltid måste hon ta det.
Christina brukar sälja bingolotter för 150-500 kr i samband med bingon.
Christina skulle kunna göra följande.
a)
b)
c)
d)

Ta hand om fakturor och lokalt aktivitetsstöd.
Göra en lista för bingojobb.
Jobba på bingon om hon inte har annat jobb.
Handla till kiosken till sommaren.

Lagen får göra detta själva:
a)
b)
c)

De två äldsta lagen får registrera spelare.
Ungdomslagen får fixa domare.
Affischering.

Vaktmästare.
Tommy behöver bara komma hit när Lindqvists rör ska anpassa VVS-anläggningen för vinter, samt när GB ska hämta
sin frysbox.
Vi behöver ingen vaktmästare på vintern, Lasse kan se till lokalerna vintertid.
Lasse har pratat med Tore 62 år som stämplar och måste söka jobb. Det hade gått bäst om han hunnit bli pensionär.
Ett år senare hade kunnat fungera bättre.
§ 4.

Anläggning och kansli.
Tommy har tappat ur vattnet i norra omklädningsrummet.
Värmen ska stå på 10-12 grader i omklädningsrummen. Gunnar fixar detta i alla rum utom kansliet.

§ 5.

Ekonomi.
Färnäs Sportklubb och Färnäs By:s Bygdegårdsförening ska dela bingointäkter 50/50. Tidigare var det 55/45.
Nytt bingotillstånd måste sökas för kommande 3-årsperiod.
George är bingoföreståndare.
Det var fler bingospelare i år än rekordåret 2014, men något mindre intäkter. I år har två stora potter delas ut. Det
var 264 spelare i genomsnitt per bingokväll.
Vi är nere på halva krediten, 50 000 kr. Pengar ska komma in från bingon. George ringer och ber Bygdegården sätta
in 50 000 kr.
Storbingo planeras, söndagen mellan dansbandsveckan och Classic Car Week. Separat tillstånd krävs för storbingo.
Vår nya revisor Lillian Hellgren behöver hjälp av förra revisorn Anna Maria Rylander.
George har köpt overaller till Johan Skeris lag.
Vi har 25 000 kr kvar att plocka ut från Johns Sport. A-laget ska köpa nya dräkter, ca: 10 000 kr. Lasse lämnar listan
till Rolf Melin. Klubbmärke och tryck tillkommer. Ta det via Johns Sport. George har lämnat klubbmärket i en PDF-fil.

§ 6.

Hästsport.
I framtiden vill hästsportsektionen rikta om några strålkastare. En skylift som går till 15 m behövs. Kanske Mora
Brandkår kan göra detta som övning?

§ 7.

Fotboll.
A-laget har drabbats av några spelaravstängningar.
Lasse ska prata framtid med Johannes, Lillis, per Holm och Daniel Gunnars.
Vi har fått några ungdomsspelare från Mora.
Vi kan få ett riktigt bra lag till våren.
Fotbollsträning i Noretskolan börjar 7/11.

§ 8.

Skidor.
Gunnar har ordnat någon som kan röja en del av 12:an. Göran Olsson ska också röja någon del.

§ 9.

Övriga frågor.
Alla lag måste ha ett föräldramöte. Det borde vara fler ledare i varje lag. Ungdomslagen behöver ha representant i
styrelsen.
Vissa lag har stulit läsk och glass i kansliet. Låset på dörren mellan omklädningsrummet och kansli bör därför vändas.

§ 10.

Nästa möte.
Bestäms senare.

§ 11.

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

George Linnell / ordförande.

Protokoll Färnäs Sportklubbs extra styrelsemöte 2015-11-10.
Lokal: Färnäs IP, Kansliet.

Klockan: 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

George Linnell, ordförande.
Mats Tysk, sekreterare.
Gunnar Grannas, ledamot.
Lasse Stickå, ledamot.

Anna Karin Hansjons, kassör.
Anna Albertsson, ledamot.
Peter Hermansson, suppleant.
Johan Vikström, ledamot.

§ 1.

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

§ 2.

Kanslifrågan 2016.
Christina har ett vikariat på 75% i Orsa t.o.m. januari. Det skulle bli svårt för henne att jobba 10 timmar per vecka år
FSK eftersom hon då inte får stämpla resten av tiden.
Christina ska dokumentera, rutiner, kontakter och lösenord.
Christina har bl.a. utfört dessa arbetsuppgifter:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Ansökningar om lokalt aktivitetsstöd och driftsstöd från Mora Kommun.
Registrering av spelare i Fogis samt övergångar.
Ringa domare.
Redovisa domarersättning i slutet av året.
Handlat allt till kiosken och kört egen bil då.
Redovisa kioskförsäljning och domarkostnader på lag.
Tvätt. Detta kan Lasse göra i fortsättningen.
Städning av omklädningsrum.
Tömning av papperskorgar.
Göra bingoscheman.
Bångförsäljning vid bingon.
Besvara telefonsamtal från intresserade spelare.

Telefonen 360 75 är kopplad till Christinas telefon.
Anna Albertssons mamma Britt skulle kanske kunna gå in och jobba någras timmar på kansliet. Lasse pratar med
Britt i veckan.
§ 3.

Övriga frågor.
Hur gör vi med bokslutet? Christina gör klart underlag. Vi kan skicka det till Per i Furudal med Leif och Margith
Henriksson.

Ska vi sluta med Bingolotto+ Vi får en låda för 4-5 veckor. Varje söndag måste vi redovisa hur många vi har kvar
innan spelet startar. Christina ska kolla hur mycket vi får in på detta och kontakta George. Vi får 20 lotter per vecka.
Vi ska fakturera Johns Sport 30 000 kr för 2016 nästa år.
Vi ska ringa för containertömning en vecka innan den blir full. Vi får 1 000 kr per månad för den.
Vi behöver få in underlag för lokalt aktivitetsstöd från vissa ledare snarast.
Vi behöver kräva in saknade medlemsavgifter.
Bingoresultatet blev 424 000 kr, att delas med Bygdegårdsföreningen. Det har varit 259 bingospelare per kväll i snitt
de senaste tre åren.
George fortsätter som bingoföreståndare i tre år.
Bygdegården undrar om FSK kan ta bingobemanning 2016. Det kan vi. Det blir 22 bingokvällar nästa år. A-laget kan
ta 6 kvällar och ungdomslagen 2 kvällar var.
Vi behöver hjälpas åt att försöka hitta en ny ordförande. Gunnar frågar ”prinsen”.
Det borde vara en förälder från varje lag i styrelsen.
Lag till div. 6 och 7 ska anmälas i december.
Ungdomslagen växer så det knakar. De har material så de träcker inklusive mål.
§ 4.

Nästa möte.
Ej bestämt.

§ 5.

Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Mats Tysk / sekreterare.

George Linnell / ordförande.

