
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
med styrelsen för Järvsjöby IF den 5 
juni 2007 med början kl,19.00 på 
Järvsjögården. 

 
 
Närvarande: Lars-Gustav Eriksson, ordförande, Kicki Johansson, Karin Nilsson,  
                     Fredrik Figaro och suppleanterna Carola Moritz och delvis Arne Karlsson 
 
Anmält förhinder: Mari Filipsson 
 
 

§1, Öppnande - sekreterare 
Lars-Gustav Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat och 
eftersom Mari anmält förhinder beslutades att Lars-Gustav för dagens protokoll 
 

§ 2. Justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Kicki Johansson 
 

§3. Dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 

§4. Rapporter 
a) Ekonomirapport 

Karin lämnade en kort ekonomirapport och meddelade att hon  nu är i färd 
med att bokföra ikapp, så att vi får vår bokföring  på data 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

b) Plantsättning den 9-10 juni 
Rapporterades att det ser bra ut inför plantsättningen nästa helg. 
30 000 plant ska sättas och i dagsläget är det full bemanning 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

§ 5. Inbjudan till Nordiskt Skidkonvent i Torsby 
Beslutades att ta upp frågan vid första höst-sammanträdet 
 

§ 6. Mottagande av bidrag för färdigställande av elljusspåren 
Beslut om bidrag finns nu från Sv. Riksidrottsförbundet  161 000:-och Vilhelmina kommun 
300 000:- Totalt alltså 461 000: kronor för att färdigställa elljus på resterande spårslingor. 
 
RF:s bidrag utbetalas först när projektet är helt klart och en del av kommunens bidrag  
innehålles också fram till dess att projektet är besiktat och klart.  
Det innebär att vi behöver ta en bankkredit på 200 000:- för en tid omfattande upp till 12 
månader. Men i bästa fall kanske bara  3 – 4 månader.  Kostnaden för bankkrediten 
redovisades. 
 
Lars-Gustav redovisade upprättad kalkyl (bilaga) för att kunna färdigställa projektet 
Bidragen räcker inte till hela kostnaden utan ideella insatser måste göras vilket också 
förutsattes i ansökningarna. 
 



 
 
 

§ 6. Mottagande av bidrag för färdigställande av elljusspåren forts 
Den egna ideella insatsen skulle bestå av: 

1. Montering av armaturer och övrig utrustning på stolpar  
Beräknad tid ca 80 timmar. Den tiden redovisade Lars-Gustav att han var beredd att 
satsa av sin semester. 

 
2. Resning av stolpar 

Två man under ca 10 dagar för att hjälpa Dan Svanlund vid maskinell resning av 
stolparna. 
Lars-Gustav meddelade att han var beredd att satsa 5 semesterdagar för att delta 

 
 

3. Uppdragning av ALUS i resta stolpar 
Utrustning kan lånas av Vattenfall och rådgivning kan fås också av Vattenfall. 
Beräknad tid 4 personer under två alternativ 3 helger under oktober-november. 

            Lars-Gustav meddelar att han kan ställa upp alla helger 
 
Den resterande ideella insatsen skulle sammanfattningsvis bestå av  
1 person under tio dagar för att hjälpa Dan Svanlund 
 3 personer under två alternativt tre helger under oktober-november för att dra upp ALUS 
 
Resten av arbeten som ska utföras är planerat att köpas från Millers som gett offert. 
 
Om vi har ett bra flyt i arbetet bör spåren kunna invigas kanske redan under jul och nyår och 
allra senast innan sommaren. 
 
Styrelsen diskuterade dels möjligheten att rekrytera ideell arbetskraft under den aktuella 
perioden och dels   kostnaden för bankkrediten fram tills att hela bidragen kan betalas ut. 
 
Styrelsens majoritet beslutar:  

att   risken är att kostnaden för bankgarantin kan bli för stor och att vi därmed    
                             äventyrar delar av barn och ungdomsverksamheten och det är ett skäl för   
                             att avbryta projektet 
 
                    att styrelsen bedömer det omöjligt att rekrytera den resterande ideella insatsen   
                            som behövs 
 
 att styrelsen därmed beslutar att avbryta projektet och att återlämna de beviljade    
                           461 00 kr till RF respektive Vilhelmina kommun. 
 
 

§7. Verksamhetsplanen 07/08 
      Styrelsen har årsmötets uppdrag att färdigställa verksamhetsplanen utifrån de diskussioner 
      som fördes.  
      Styrelsen diskuterade planen och 
Beslutade: att återkomma till frågan vid första höstsammanträdet 
 



 
 
 
§ 8 . Avslutning 
Lars-Gustav tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Lars-Gustav Eriksson     Lars-Gustav Eriksson 
ordförande     vid protokollet 
 
 
 
Kicki Johansson 
justerare 
 
 

 
 
 


