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Dala-Floda Skating Årsmöte 2017
Protokoll 2018-01-13

Närvarande Tomas Fredén, Per Ersson, Bengt Svensson, Sören Zetterqvist, Henric Larsson,Ola
Wennhager och Thomas Dolk. på Dala-Floda Värdshus
Mötet har av olika skäl försenats

1. Mötet ansågs behörigen utlyst via annons på ICA och via FB-gruppen Dala-Floda Skating (nu
284 medlemmar!). Det var också annonserat på hemsidan som är omgjord och uppdaterad. På
hemsidan finns tidigare protokoll, aktuella sponsorer och alla organisationsuppgifter. Dessutom
finns bild från nya webbkameran (som Gagnefs kommun bekostat)
2. Tomas Fredén valdes till mötesordförande och Thomas Dolk till sekreterare för mötet
3. Dagordningen lästes upp och godkändes
4. Per Ersson valdes till justerare. Anteckningarna går dessutom ut per mail till alla närvarande för
synpunkter
5. Verksamhetsberättelse föredrogs muntligt och godkändes. Invigning av Floisvicku med
konstaktiviteter för barn (Malin, Anna och Lottamaja) korvgrillning (Ola 132 korvar) Fackelkväll
och utvidgning med Pikarlopp och med korvgrillning (Ola 120 korvar). Regn gjorde att aktiviteter
för nyanlända måste ställas in.
6. Ekonomisk rapport föredrogs och godkändes. Förutom bidrag från Intresseföreningen/
kommunen fick vi intäkter via Swish (10240) och i Nallen/Grisen (492). Utlägg främst i form av
bränsle (3500 kr) och reparationer. Behållning inför kommande budgetår 17/18 12050 kr.
(fortfarande långt från ev. investeringsmöjligheter). DFS och Intresseföreningen har ett avtal
som löper 2018-2020
7. Revisionsberättelse saknas. Årsmötet föreslog att de blivande revisorerna granskar den slutliga
ekonomiska rapporten. En tydligare fördelning mellan Intresseföreningen och DFS skall göras.
Intresseföreningen bidrar inför kommande säsong 17/18 med 10.000 kr plus 5.000kr. För
aktiviteter under v 9 har Intresseföreningen fått 2000 kr. Dessa behålles och Intresseföreningen
skapar en ”Aktivitetsgrupp” för Floisvicku medan DFS koncentrerar sig på plogning och
banhållning. Två nya plogare kan vara på gång (Thomas Svärd och Tomas Lejon)
8. Sören Zetterqvist åtar sig att tillvidare bli plogchef
9. Ansvarsfrihet för gamla styrelsen beviljades
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10.Årsmötet beslutade att inte debitera någon medlemsavgift men att göra FB-gruppen
uppmärksam på möjligheten att använda Swish för valfria belopp närsomhelst under året.
11. Omval på ett år (Tomas Fredén ordf, Per Ersson kassör och Thomas Dolk sekr) Mandat
ytterligare ett år har Sören Zetterqvist, Esbjörn Jonth och Bo Stenerhag
12.Bengt Svensson valdes till revisor och till revisorssuppleant valdes Yvonne Bergegard för ett
år
13.Inger Dolk (sammankallande) och Barbro Fredén valdes till valberedning för ett år.
14.Verksamhetsplan kommande säsong (plogning och Floisvicku 2018) av ungefär samma
omfattning som tidigare år, allt beroende på väderförhållanden. Uppdelning av
arbetsuppgifterna så att DFS ansvarar för plogning och banhållning och Intresseföreningen/
Syrholns byalag svarar för aktiviteter under Floisvicku (v9). Ola Wennhager har vidtalat flera
personer (Christina Dalberg, Inka Gurung, Jens Sarlin, Malin Randow, Jan Perjons, Kjell
Matsers, Anna Fröberg, Lottamaja Öhman). Thomas Dolk kan delta som ”konsult”. Ola
återkommer snarast i frågan.
15.Budget. 15.000 + Swish. Viss sponsorhjälp förväntas.
16.Inga motioner hade inkommit till styrelsen
17. Övriga frågor

• Årsmötet använder FB-gruppen som medlemsregister (284 medlemmar). FB-gruppen
används för aktuella notiser/bilder och kan utnyttjas av alla medlemmar.

• Kryssen och Kingcaben plockas nu fram från ”Sågen” (Thomas D, Thomas F)
• Per skall höra med ”Met-Hasse” om vi kan få hjälp med ”riktig” plog.
• Thomas Dolk kontaktar Cecilia Linnteg för ett möte med kommunen.
• Alla ombeds att från och med nu notera och bokföra ideell tid.
18. Ordförande Tomas Fredén avslutade mötet varpå deltagarna tackade för gott fika och smög
hemåt i vinterkvällen
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