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ÅRSMÖTE 
 
Tid:  Måndagen den 24 april 2006, kl. 19.00 
 
Plats: Järvsjögården 
 

    Dagordning: 
1. Öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Var av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för år 2005 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2005 
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Fastställande av gruppavgifter 
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget får år 2006 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. Årsval 

a) Beslut om antal styrelseledamöter 
b) Kassörför två år 
c) Sekreterare för 2 år  
d) Två styrelsesuppleanter för 1 år 
e) Två revisorer för 1 år 
f) Valberedning fram till nästa årsmöte, 2 st  
g) Ombud till Skidförbundets årsmöte 

     16. Utvärdering av JärvsjöRennet 2006 
 
     17. Övriga frågor 
 
     18. Avslutning 
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1. Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande Lars-Gustav Eriksson 
Kassör  Mats Figaro 
Sekreterare Carina Henriksson 
 
Suppleanter Arne Karlsson 
  Jan-Anders Jonsson 
 
Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden samt ett flertal 
arbetsöverläggningar och kortare telefonkonferenser. 
 
2. Revisorer 
Revisorer har varit: 
Tord-Gunnar Sandberg 
Lillemor Jonsson 
 
3. Valberedning 
Valberedningen har bestått av: 
Fredrik Figaro 
Alf-Gunnar Gebart 
 
4. Ombud till skidförbundets årsmöte 
Ombud till skidförbundets årsmöte var Lars-Gustav Eriksson 
 
5. Antal medlemmar 
Antalet medlemmar 2005 12 31 var 69 st. 
 
6. Verksamhetsplanen 
Vid årsmötet 2005 04 25 diskuterades förenings verksamhet ingående och 
verksamhetsplan och budget  för året fastställdes. 

      Nedan redovisas verksamheten i förhållande till fastställd plan. 
 

6.1 Verksamhetsmål för barn och 
ungdom    Resultat 
att  samla minst tio deltagare i     Totalt 17 barn-  

träningsgrupperna och ungdomar har 
deltagit i grupp-
verksamheten 

 
att   tio ställer upp i       Tolv deltog 
      klubbmästerskapet   i klubbmästerskapet 
 
att  minst sju kontinuerligt deltar i   Totalt 13 har  
      kommunserietävlingarna   deltagit i en eller flera 
     Kommunserietävlingar 
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att  minst fyra kontinuerligt deltar i  Fem medlemmar har 
      övriga tävlingar som vi tar upp i  en eller flera gånger 
      tävlingskalländern deltagit   
 
att  minst två ledare påbörjar steg-  En ledare har påbörjat 
      utbildning under året   stegutbildning 
 
att   klubben erövrar minst fyra medaljer på  Tre medaljer  
       Kommunmästerskapet    erövrades 
 

 
 
 
6.2 Verksamhetsplan, barn och ungdom 2005 – 2006 
6.2.1 Allmänt 
att  genomföra förändra/ledarträffar 2 ggr under året Genomfört 
 
att  genomföra material- och vallautbildning  Genomfört 
 
att  inför tävlingssäsongen upprätta en ”tävlingskalender” Genomfört 
      med tävlingar som vi ska delta på 
 
att  under sommaren arrangera ”fotbollskvällar”  
      tillsammans med vuxna och barn/ungdomar Genomfört 
 
att  intresserade föräldrar erbjuds påbörja skid- 
      förbundets stegutbildning   Genomfört 
 
6.2.2 Upp t o m 10 år 
att  under perioden juni – augusti och från   
      att skidlekplatsen är åkbar fram till april  Två grupper har varit  
      ha igång en träningsgrupp minst en gång  igång fr o m sept - april 
      i veckan. 
 
att för åldersgruppen driva Bamses  skidskola Genomfört 
 
att  genomföra klubbmästerskap under våren 2006 Genomfört 
 
att  inspirera barnen och föräldrarna att delta i Genomfört 
      kommunserietävlingarna 
 
6.2.3    11 år och uppåt 
att  under perioden juni – augusti ha igång en  
      träningsgrupp minst två ggr i veckan 
 
att  under september till april ha träningsgruppen 
      igång minst två ggr i veckan. 
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att  inspirera barnen/ungdomarna och deras föräldrar att delta i  
      kommunserietävlingarna och andra tävlingar som ingår i ”tävlingskalendern” 
 
att  stödja medlemmar i Kalle Anka och Folksam-åldrarna så att de kan delta i  
      uttagningstävlingar, finaler  och USM och NM.  
 
att  respektive ledare genomför personliga utvecklingssamtal med deltagarna i sin  

           grupp för att stämma av hur man trivs i gruppen, deltagarnas ambitionsnivå  
           och hur träningarna genomförs 

 
Resultat 
Fr o m höstsäsongen har ingen grupp i denna ålder varit igång. Några 
medlemmar har tränat själva eller ingått i den grupp som vi på senhösten startade 
i Vilhelmina. Några har ingått i gruppen upp t o m 10 år och uppåt. 
 
6.3 Verksamhetsmål – Vuxna 
att  minst fem medlemmar deltar i Vasaloppet  Fyra medlemmar åkte 
     Vasaloppet 
 
att  minst fem medlemmar deltar i Fyra medlemmar har 
      övriga långlopp  deltagit i ett eller flera 
           långlopp 
 
att  minst tio medlemmar kontinuerligt deltar  Tolv medlemmar har 
      i Kommunserietävlingarna   en eller flera gånger 
     deltagit 
 
att föreningen erövrar minst fem medaljer   Två medaljer  
     vid Kommunmästerskapet    erövrades 
 
6.3.1 Verksamhetsplan – Vuxna 2005 – 06 
att genomföra två teknik- och utrustningskvällar  Genomfört 
     under hösten 
 
att  delge alla den upprättade tävlingskalendern Genomfört 
 
att  erbjuda deltagande i ett antal gemensamma  
      träningskvällar (teknik- och träningsmetoder) Ej genomfört 
 
att  under sommaren genomföra ”fotbollskvällar”  Genomfört 
      tillsammans med barnen/ungdomarna 
 
6.4  Förenings- och verksamhetsutveckling 2005 -06 
Följande verksamhetsområden har haft särskilt utsedda verksamhetsansvariga. 
 
6.4.1 Gruppverksamheten Lars-Gustav Eriksson 
Knattegruppen  Fredrik Figaro och Veronika Kristoffersson 
Mellangruppen  Lars-Gustav Eriksson 
Äldre ungdomsgruppen Ej verksam 
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6.4.2  Tävlingsverksamheten Lars-Gustav Eriksson 
Distriktstävlingar m fl  Lars-Gustav Eriksson 
Kommunserietävlingar Jan-Anders Jonsson 
Långlopp  Jan-Anders Jonsson 
Egna tävlingar  Lars-Gustav Eriksson 
 
6.4.3  Spår, maskiner och anläggningar 
Skidspår och maskiner Lars-Gustav Eriksson 
Fotbollsplanen  Mats Figaro 
Skjutbanan  Kjell Tinderfjäll/Tord-Gunnar Sandberg 
 
6.4.4  Ekonomi  Mats Figaro och Lars-Gustav Eriksson 
Budgetuppföljning 
Redovisningar, sponsorer, 
nya inkomstvägar, 
bidragsansökningar m.m. 
 
6.4.5  Allmän verksamhetsutveckling  Hela styrelsen 
Under hösten tog styrelsen ett initiativ och inbjöd  alla skidklubbar i södra  
Lappland till en gemensam diskussion omkring hur längdskidverksamheten ska   
kunna utvecklas. Ingen skidklubb anmälde intresse för att delta och  
arrangemanget ställdes in. 
 
6.4.6. Särskilda projekt   Lars-Gustav Eriksson 
Byggande av start- och målhus, kompletterande markarbeten, spårskyltning m.m. 
 
 
 
7. VERKSAMHETEN   
7.1  Längskidanläggningen 
I verksamhetsplanen sattes som målsättning att fortsätta utbygganden av 
skidanläggningen med uppförande av start- och målhus, kompletterande 
markarbeten, uppskyltning och fortsatt ansträngning för att finansiera  belysning 
på hela spårsystemet. 
 
Under året har ett start- och målhus uppförts på skidstadion.  

  Uppförandet har finansierats med bygdemedel 
och ett stort antal timmar i form eget arbete.  Sju medlemmar har på olika sätt och 
i olika omfattning medverkat till att huset har kunnat uppföras. 
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Under året har också nya hänvisningsskyltar satts upp runt hela spårsystemet och 
en ny belyst orienteringstavla har satts upp på start- och målhuset. Skyltningen 
har finansierats med bygdemedel och eget arbete. 
 
Kompletterande arbeten har gjort vad gäller belysning på skidlekplatsen och efter 
1,5 km spåret.  Fyra medlemmar har genom eget arbete gjort detta möjligt. 
 
Målning av staket och del av de portabla avstängsgrindarna har genomförts med 
hjälp  feriearbetare. 
 
Röjning av småris- och sly har genomfört under hösten.  
 
7.2  Skjutbanan 
Reparations- och målningsarbeten har genomförts på skjutbanan och skjuthuset. 
Arbetet har delvis genomförts med hjälp ar feriearbetare. 
 
Skjutbanan har hållit öppet för skjutning ett antal kvällar under sensommaren och 
hösten. 
 
7.3 Fotbollsplanen 
För att få en bättre gräsyta kalkades planen under våren. Gräsklippning har skötts 
av medlemmarna genom ett turschema som upprättats av Mats Figaro. 
 
7.4  Snöskotern och prepareringsutrustning 
Snöskotern och sladdutrustningen har reparerats och underhållits. 
 
Det uppdrag styrelsen hade att undersöka möjligheten att inköpa en ny och bättre 
prepareringsutrustning ledde till att vi under hösten inköpte en ”Snow Trac”. 
Inköpet finansierades med hjälp av bygdemedel, egen ekonomisk insats och 
egna arbetstimmar. Med hjälp av Håkan Henrikson kompletterades maskinen 
med en hydraulisk platta med skrapstål och två spårkallar. Dessutom gjordes en 
hel del andra kompletteringar och reparationer på maskinen.  

 
Maskinen kunde testköras sent i december. Det visade sig dock nödvändigt att 
genomföra ytterligare kompletteringar för att den skulle fungera tillfredsställande. 
Det arbetet påbörjades efter årsskiftet. Ett mycket stort tack riktas till Håkan 
Henriksson för den stora mängd arbetstimmar han lagt ner på maskinen. 
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7.5  Utbildning 
Målet för verksamhetsåret var att vidareutbilda vårt eget tidtagarteam, erbjuda 
förbundets stegutbildning till ledare och att arrangera material- och vallautbildning 
för föräldrar, ledare och aktiva. 
Vi har under året deltagit i följande utbildningar i egen eller distriktsförbundets 
regi. 
29 oktober Arrangörsutbildning i Vännäs 
  Deltagare: Staffan Moritz och Lars-Gustav Eriksson 
19 november Material och vallautbildning i egen regi 
  10 deltagare 
6 december Teknik- utrustningsutbildning, klassisk stil, i egen regi 
  9 deltagare 
13 december Teknik- utrustningsutbildning, fri stil, i egen regi 
  8 deltagare 
17 – 18 december Tränarutbildning steg 2, snödelen, Umeå 
  Deltagare Lars-Gustav Eriksson 
 
7.6  Hemsidan och intern information 
Målsättningen för året var att i syfte att stärka föreningens identitet samt den 
interna och den externa informationen fortsätta satsa på en hög nivå vad gäller 
aktualitet och uppdatering.  
För att bl a minska kostnaderna och få en snabbare interninformation var målet 
att upprätta ett e-postregister över alla medlemmar. 
Hemsidan har under året haft en hög nivå vad avser uppdatering och aktualitet. 
Däremot har inte något e-postregister upprättats. 
 
7.7  JärvsjöRennet 2005 
JärvsjöRennet genomfördes söndagen den 23 januari med 113 deltagare från 
drygt tjugo föreningar Tävlingen genomfördes för första gången med masstart   
fr o m klasserna D/H 11. 
Tävlingsorganisationen fungerade i det närmaste prickfritt trots att vi fick problem 
med tidtagningsklockan. Men det duktiga och erfarna tidtagargänget löste 
uppgiften ändå och vi kunde presentera resultatlistor och genomföra 
prisutdelningar enligt det utlovade tidsschemat. Alla funktionärer bidrog till en 
proffsigt genomförd tävling. Arrangemanget genomfördes i samarbete med 
Järvsjö Intresseförening som ansvarade för arbetet med förtäringen. 
Järvsjögården fungerade också som logi för en del tävlande och ledare. 
 
7.8  Övriga arrangemang och aktiviteter 
11 juni  Plantsättning på uppdrag av Jan-Anders Jonsson 
  22 medlemmar deltog och vi satte 15 000 plant 
 
  6 aug  Plantsättning på uppdrag av SCA 
  12 medlemmar deltog och satte drygt 18 000 plant 
 
30 aug  Höstupptakt för föräldrar och ledare 
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7.7 Tävlingsverksamheten  
Den fastställda tävlingskalendern har legat till grund för årets tävlingsverksamhet. 
 
7.7.1  Distrikts- och kommunserietävlingar 
Föreningen har varit representerad vid följande tävlingar under 2005 
 
2005-04-16-17 Vinter-Spelen, Arvidsjaur 
2005-04-10 Luspenloppet, Storuman 
2005-04-09 Lappmarksloppet, Sorsele 
2005-04-02 Fjärr-Crossen, Tärnaby 
2005-03-20 Kommunmästerskap 2005 
2005-03-16 Klubbmästerskap 2005 
2005-03-13 Flyktingloppet, Nordli - Gäddede 
2005-03-05 Silverdalsloppet, Dalasjö 
2005-02-20 Kommunserien, Dikanäs 
2005-02-20 Malmstråket 
2005-02-13 Konstvägenloppet 
2005-02-13 Vinterspelen, Burträsk 
2005-02-06 Malmfältsloppet, Malå 
2005-02-06 Kommunserien, Vilhelmina 
2005-02-05 SKIGO-loppet, Bjurholm 
2005-01-30 Kommunserien, Skansholm 
2005-01-23 JärvsjöRennet 2005, Järvsjöby 
2005-01-15 DM,Laxspelsen, Täfteå 
2005-01-16 Kommunserien i Latikberg 
2005-01-08 Vännäs Skidfestival, lördag 
 
7.7.2  Vasaloppet 2005 
Följande medlemmar deltog i Vasaloppet 2005 
    Tid  Placering 
Lars-Gustav Eriksson  05:41:42  2372 
Ida Oderstål   05:22:40       41 
Birgitta Ramstedt Oderstål  08:26 41     533 
 
Ida Oderstål blev med sin 41 plats bland tjejerna bästa kvinnliga åkare från 
Västerbotten. 
 
7.7.3  Kommunmästerskapet 2005 
Föreningen var väl representerad och vi tog följande medaljer: 
H 7-8 Guld Anton Jonsson 
 Brons Jesper Moritz 
D 9-10 Silver Olivia Johansson 
H 45 Guld Jan-Anders Jonsson 
H 50 Guld Mats Figaro 
H 55 Guld Lars-Gustav Eriksson 
H15-16   Guld Nicklas Jonsson 
D 11-12 Silver Ronja Johansson 
H 13-14 Guld Jens-Olle Eriksson 
D 45 Guld Marita Jonsson 
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7.7.4  Kommunserien 
Föreningen erövrade följande medaljer i den sammanlagda Kommunserien: 
H  7-8 Guld Anton Jonsson 
D 9-10 Silver Olivia Johansson 
D 11-2 Silver Ronja Johansson 
H 13-14 Guld Jens-Olle Eriksson 
H15-16  Guld Nicklas Jonsson 
D 21 Guld Ida Oderstål 
H 45 Silver Jan-Anders Jonsson 
H 50 Brons Mats Figaro 
H 55 Guld Lars-Gustav Eriksson 
 
7.7.5  Kommunserien, klubbpoäng 2005 
1. Latikbergs IF 778 p 
2. Dalasjö If Framåt 541 p 
3. Järvsjöby IF 434 p 
4. Vilhelmina IK 369 p 
5. Malgoviks GoIF 248 p 
6. Dikanäs IK 153 p 
7. Saxnäs IBF 111 p 
8. Skansholms IIS   63 p 
 
 
7.7.6  Klubbmästerskapet 2005 
Klubbmästerskapet genomfördes den 16  mars. 
16 deltagare genomförde tävlingen och vi fick följande klubbmästare och 
medaljörer. 
H 7-8 Guld Anton Jonsson 
 Silver Jesper Moritz 
D 7-8 Guld Irma Kristoffersson 
D 9-10 Guld Jasmine Jonsson 
 Silver Ann-Therese Fagerdal  
D 15-16 Guld Jennifer Jonsson 
D 21 Guld Margita Jonsson 
 Silver Liselott Nord 
H 13-14 Guld Jens-Olle Eriksson 
H15-16 Guld Nicklas Jonsson 
H 21 Guld Lars-Gustav Eriksson 
 Silver Mats Figaro 
 
8. Föreningsutveckling och ekonomi 
Styrelsen har under året fortsatt att arbete med utvecklingen av föreningens 
verksamhet. Mycket av fokus har legat på de investeringar som gjort i 
längdskidanläggningen. Men styrelsen har också fortsatt med att arbeta med att 
hitta nya och säkerställa tidigare inkomstkällor som lottförsäljning, skogsplantering 
och sponsring. Många medlemmar har genom ideellt arbete bidragit till 
inkomserna till föreningen. 
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Vår ambition var att vi under året skulle kunna knyta ytterligare huvudsponsorer till 
föreningen, men p g a det myckna arbetet med skidanläggningen har inte det varit 
möjligt. Vi är tacksamma för att Svensk Formbolaget HB/Solda Sverige fullföljt sitt 
huvudsponsoravtal även under 2005.  
Vi har heller inte lyckats att förverkliga vår ambition att datorisera vår 
ekonomiredovisning, men hoppas att den kommande styrelsen ska kunna fullfölja 
den målsättningen kommande år. 
 
9.  Handslaget 
Det utökade stödet som regeringen beslutat om till idrotten har naturligtvis även  
kommit  Skidförbundet till del. Medlemsföreningar i Skidförbundet har haft      
möjlighet att söka pengar för föreningsutveckling. Järvsjöby IF har ingett   
ansökan  på tjugotusen kronor. Skidförbundet beviljade tjugotusen kronor  
gälland ansökan om inköp av överdrags och tävlingskläder till barn- och ungdom  
för s k utbytessystem. 
Det kommer att finnas möjlighet att inge ansökan till handslaget även  kommande år. 
 
10.  Nya dräkter 
Under hösten beställdes nya överdragskläder och tävlingsdräkter i nya färger. 
Meningen är nu att detta ska bli klubbens nya identitet och att vi successivt, 
efterhand som kläderna blir utnötta,  byter ut de tidigare kläderna mot de nya. 
 
11.  Ny utrustning 
För att förbättra och komplettera utrustningen för tidtagningen vid tävlingar har vi bytt 
ut två gamla datorer mot två nya.  
Nu har vi, för överskådlig tid framåt, en utrustning som kommer att klara de behov 
som finns vid tävlingar med det nya tidtagningssystemet SSF Timing 
 
12.  Representation 
Föreningen har varit representerad vid följande möten och arrangemang: 
Längdkommittén träff i  Lycksele 21 maj, Lars-Gustav Eriksson 
Västerbottens Skidförbunds Årsmöte, Umeå,  2  sept. Lars-Gustav Eriksson 
 
13.  Ekonomi 
I årets bokslut finns redovisat ett överskott på 21 919:- . I den redovisningen är dock 
inte hänsyn taget till att 17 642:- är inbetalt i förskott för beställda kläder. Det innebär 
att det egentliga överskottet är 4.277 kronor. 
 
14.  Slutord 
Styrelsens arbete, har liksom under de närmast intilliggande åren, i stort präglats av 
att utveckla längdskidanläggningen. Av den plan som upprättades för utvecklingen av 
anläggningen återstår nu bara belysning av hela spårsystemet. Många medlemmar 
har varit aktiva i arbetet och styrelsen riktar ett stort tack till dem. 
Positivt är, att när vi nu skriver verksamhetsberättelsen,  så har vi fått besked om att 
vi beviljats bygdemedel för belysning av hela spårsystemet. Med det bidrag som vi 
tidigare fått beviljat från Riksidrottsförbundet kan vi nu planera för att uppföra 
belysningen under år 2006.  
Arbetet med föreningens ekonomi har också varit en betydande del av styrelsen 
engagemang. Plantsättningen liksom lotteriverksamheten har gett betydande intäkter  
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och styrelsen vill också här rikta ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till det 
goda resultatet. 
Ett stort tack går också till föreningens huvudsponsor Svenska Formbolaget 
HB/Solda Sverige och till JärvsjöRennets huvudsponsorer och Klassponsorer. Utan 
deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra verksamheten på den nivå vi gjort. 
 
Vi har på många sätt haft ett mycket framgångsrikt år men när det gäller 
tävlingsverksamheten måste vi tyvärr registrera en nedåtgående trend både vad 
gäller deltagande i långlopp, distriktstävlingar och i kommunserietävlingarna.  Här 
finns det möjlighet för den nya styrelsen att hitta vägar för att vända trenden, som t ex 
skulle kunna bidra till att vi nästa är med och slåss om första platsen i 
Kommunseriens klubbtävling. 
 
 
Glädjande är ändå att vi har fått ytterligare barn till vår verksamhet och att vi också 
har fått fler föräldrar att ta på sig ett ledaransvar. Vi hoppas att den kommande 
styrelsen kan fortsätta att stimulera denna positiva utvecklingen. 
 
Trots en hög aktivitetsnivå och en fortsatt hög nivå på investeringarna har 
föreningens ekonomi utvecklats positivt med ett egentligt överskott på 4 277:-  
Men vi behöver ytterliggare förstärka föreningens ekonomi för att vi ska kunna 
fortsätta den positiva utvecklingen och det blir en viktig uppgift för den nya styrelsen. 
 
Avslutningsvis vill vi framföra en förhoppning om att föreningens positiva utveckling 
fortsätter och att vi kan rekrytera fler medlemmar och ledare till verksamheten. 
Vi riktar ett stort tack till alla medlemmar och ledare för de insatser de gjort för 
föreningen och överlämnar verksamhetsberättelsen för år 2005 och ställer våra 
platser till årsmötets förfogande. 
 
 
Järvsjöby i april 2006 
 
 
 
Lars-Gustav Eriksson  Mats Figaro  Carina Henriksson 
ordförande   kassör  sekreterare
 


