
Protokoll fört vid årsmöte för Järvsjöby IF 
den 24 april 2006 kl. 19.00 på Järvsjögården. 

 
 
§ 1. Öppnande 
Ordföranden Lars-Gustav Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 
Beslutades: att samtliga närvarande var röstberättigade. 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Beslutades: att välja Lars-Gustav Eriksson till mötesordförande och att föra dagens protokoll 
 
§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
 
Beslutades: att välja Mats Figaro och Arne Karlsson. 
 
§ 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 
Beslutades: att godkänna förfaringssättet för mötets utlysande. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning 
 
Beslutades: att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 
 
§ 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 
 
Beslutades: att efter godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
    ( verksamhetsberättelsen som bilaga till protokollet)  
 
§ 8.  Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för år 2005 
 
Beslutades: att eftergodkännande lägga förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning till     

     handlingarna (bilaga till protokollet) 
 
§ 9. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredrogs. 
Beslutades: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (bilaga till protokollet) 
 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2005. 
 
Beslutades:  att på revisorernas förslag, ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2005. 
 
§ 11. Fastställande av medlemsavgift. 
 
Beslutades: att medlemsavgiften för år 2006 ska vara 50:-- för enskild medlem och 100 för  

  familjemedlemskap. 
 
 
 
 



§ 12 Fastställande av gruppavgifter 
 
Beslutades: att gruppavgifterna för nästa säsong ska per höst/vår ska vara  150:- för deltagande  

     1 ggr i veckan och 200:- för deltagande 2 ggr i veckan. 
 
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2006. 
Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2006 föredrogs. Bilaga till protokollet. 
 
Beslutades: att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för 2006. 
 

att uppdra till styrelsen att arbeta vidare med och besluta om ansvars- och     
     arbetsfördelningen på de olika områdena som finns upptagna i planen. 

 
§ 14. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
Inga förslag eller motioner fanns. 
 
§ 15. Årsval 

a) Beslut om antalet styrelseledamöter 
Beslutades: att antalet ordinarie ledamöter för nästa år ska vara tre. 

 
b) Val av kassör för två år. 

Beslutades: att till kassör för två år välja Mats Figaro. 
 

c) Val av sekreterare för två rå 
Beslutades: att till sekreterare för två år välja Marie Filipsson 

 
d) Val av två styrelsesuppleanter för ett år 

Beslutades: att till styrelsesuppleanter för ett år välja Jan-Anders Jonson och Arne  
    Karlsson att inkallas i nämnd ordning. 

 
e) Val av två revisorer för ett år 

Beslutades: att till revisorer för ett år välja Tord-Gunnar Sandberg och  
    Lillemor Jonsson. 

 
f) Val av valberedning fram till nästa årsmöte 

Beslutades: att till valberedning välja Helena Skoglund och Carina Henriksson. 
 

g) Val av ombud till Skidförbundets årsmöte. 
Beslutades. att till ombud vid Västerbottens skidförbunds årsmöte välja  

    Lars-Gustav Eriksson. 
 
§ 16 Utvärdering av JärvsjöRennet 2006 
JärvsjöRennet 2006 genomfördes med en stor organisatorisk framgång. Ytterligare förbättringar 
diskuterades och följande beslutades att åtgärdas till JärvsjöRennet 2007. 
1. Flytta ner ljudanläggningen till start och målhuset för att få bättre kontakt mellan sändarna och  
     radiomikrofonerna.  
2. Bättre avstängningar runt start- och målhuset. 
3. Bättre ”utmatning” från målfållan av de som kommit i mål och mindre ledare och föräldrar i  
    målfållan. 
4. Komplettera/förtydliga första avfarten för 1,5 km spåret. 
 
 
 



§ 17. Övriga frågor 
a) Västerbottens skidförbundsskidting i Lövånger den 19 – 20 maj. 

Beslutades: att Lars-Gustav Eriksson deltar vid skidtinget. 
 
 
§ 19 Avslutning 
Ordförande tackade de närvarnade och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Lars-Gustav Eriksson 
mötesordförande/vidprotokollet 
 
 
Mats Figaro    Arne Karlsson 
Justerare    justerare 
 
 
 
 
 
 


