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Styrelsens arbete 

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: ordförande Lennart Fyrk, Lars Melén kassör, 

Hans Pernsjö sekreterare, Tomas Larsson och Jan Bergdahl styrelseledamöter samt Jörgen 

Brugge och Kent Engström styrelsesuppleanter. 

 

Lars Holmsved har varit revisor och Marika Dahllöf revisorssuppleant. 

 

Bo Bergström (sammankallande) och Ingela Florén har varit valberedning  .  

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls 2021 11 24 i Café Wahlman.. Till mötet kom 8 medlemmar. De som kom, 

bjöds på, förutom positiva planer, god paj med dryck och kaffe efteråt. 

 

Styrelsen har haft, förutom årsmötet, 4 protokollförda möten och i övrigt några informella 

kontakter.  

 

Allmänt om säsongen 

Säsongen var den hittills längsta och bästa. Fin kärnis från 1/12 - 22/3 (se is- och 

plograpport).   

 

Plogning  

Egentlig plogning behövdes endast vi två tillfällen. Första snödämpen innebar tung snö men 

tack vare tidig beredskap gick snöröjningen utan egentliga problem.Andra snöfallet kom 

ytterst olämpligt på natten före Brunnsjödagen. Med gedigen insats av ploggänget och extra 

hjälp av Tommy Samuelsson blev banorna i OK skick till starten av vårt stora evenemang. 

 

Plograpport 

Total arbetstid för våra maskiner: 186,5 tim. Se fyllig "is- och plograpport". 

 

Skidspår 

P.g.a. snöbrist blev de skidspår som drogs, kortvariga.. 

 

Brunnsjödagen 

Brunnsjödagen genomfördes 6:e februari. Eftersom vi tidigare fått omöjligt höga krav vad 

gäller säkerhet i samband med motoraktiviteter, ansökte vi över huvud taget inte om att 

arrangera dessa, I stället fick intresserade isracingförarare, gocartförare etc. komma på eget 

initiativ. Ny aktivitet för året var "bandylandskamp" Somalia Bandy mot HSK:s veteraner. 

Mycket populär aktivitet bland både aktiva och publik. Kjell Söderberg var kontaktman. 

Sammanfattningsvis en mycket lyckad dag! 

      

Månskenstur  

Ingen månskenstur arrangerades i år då Föreningen Hönsans Framtid hade planerat in en 

sådan kväll. Vi ansåg att det räckte med deras arrangemang. 
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Maskiner 

Vår maskinpark med två egna fyrhjulingar som komplement till gamla ”Bettan” (traktor av 

märket Kubota), två motordrivna sopvalsar, en snöslunga för drift med fyrhjuling, är 

kompletterad med en  manuellt styrd snöslunga. Dessutom förfogar vi över en ishyvel och en 

spårkälke. Vår trotjänare Kubotan, är utrustad med egen sopvals att drivas av kraftuttaget.  Ett 

stort plus har varit att vi även i år fått husera i Svenska Flytblocks tvätthall med våra 

maskiner. Vår yngsta fyrhjuling har nyligen besökt Bilprovningen utan att få några större 

anmärkningar. .  

 

Skridskoutlåning 

5 par långfärdskridskor finns för utlåning/uthyrning hos Sportringen. Förhoppningsvis ska de 

bidra till att fler testar och blir bitna av att åka skridskor på sjöis.  

 

Hemsidan + Face Book 

Maria Pilawa har skött hemsidan (www.brunnsjonsvintervanner.se) även detta år. Viktigt 

dock att uppmuntra medlemmarna att skriva egna kommentarer och skicka bilder till Maria 

för inlägg på hemsidan. Face Book har varit ett bra komplement för löpande händelser. Nära 

1500 följare i nuläget. 

 

Medlemsavgifter 

Vi har för närvarande ca 243 medlemmar (inbetalningar denna och förra säsongen med 

medföljande adress/mailadress). Medlemsavgiften har varit 100 kr. 

     

Anslagstavlor 

Vår huvudanslagstavla finns förvarad på Brunnsjöliden, Ytterligare en anslagstavla är 

placerad på pumphuset vid södra parkeringen. För att skydda den mot klotter etc. har den varit 

vänd under sommarsäsong. Den kommer att vändas och kompletteras vad gäller sponsorer 

och övriga anslag. Förutom vår landbaserade flaggstång nedanför Brunnsjöliden har en kort 

stång satts upp på pumphuset och försetts med vindstrut. Undersökning pågår att sätta upp 

egentillverkad vimpel med föreningens logga i stället för blågul svensk vimpel. 

 

Skating Dalarna 

Skating Dalarna (ett nätverk för marknadsföring och utbyte av erfarenheter mellan 

skridskoområden i Dalarna) har fått fler medlemmar. Följande är med inför kommande 

säsong: Mora-Orsa, Dala-Floda, Falun-Borlänge, Pråmleden (Hofors-Stjärnsund), Brunnsjöns 

Vintervänner och Malung-Öje. 

Skating Dalarna har satt upp vissa minimikrav för att få vara medlem. Brunnsjöns 

Vintervänner uppfyller dessa krav gott och väl, utom tillgänglighet till toaletter. 

Överenskommelse med kommunen har gjorts att vi kan öppna Brunnsjölidens toalett under 

helger. 

Sponsorer och bidrag 

Se separat bilaga! 

 

Balansräkning och Kassaredovisning 

Enligt separat bilaga! 

 

Hedemora 2022-10-12 På styrelsens vägnar    Lennart Fyrk 

http://www.brunnsjonsvintervanner.se/

