
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Järvsjöby IF den 6 augusti 
2007 med början kl. 18.30 på 
Järvsjögården. 

 
Närvarande.  Lars-Gustav Eriksson, ordförande. Fredrik Figaro, Karin Nilsson och  

Kicki Johansson 
 
 

§ Öppnande 
Lars-Gustav Eriksson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

§ 2. Justerare 
Kicki Johansson valdes att justera dagen protokoll 
 

§ 3. Dagordning 
Förslag till dagordning godkändes 
 

§ 4, Föregående protokoll 
Föregående protokoll gick igenom 
 

§ 5. Avsägelse –sekreterare 
Mari Filipsson har gjort framställan om att få avsäga sig sekreteraruppdraget p g a flyttning 
från orten. 
Beslutades. att bifalla framställan 
 

§ 6. Val av s ny sekreterare 
Beslutades:  att uppdra till Lars-Gustav Eriksson att fram till nästa årsmöte föra styrelsen  
                          protokoll. 
 

§ 7. Rapporter 
a) Ekonomirapport 

Karin Nilsson  rapporterade att hon nu bokfört i kapp och den ekonomiska 
ställning per 30 juni är 
Kassa  540 kr 
Plusgiro                  10 900 kr 
Företagskonto          21 600 kr 
Placeringskonto         5 800 kr 
En räkning från Järvsjögården gällande hyra för år 2006 är inte betalad och 
intäkterna ca 28 000 kr från plantsättningen är inte bokförd. 

Beslutades: att godkänna rapporten och uppdra till Karin att vid varje styrelse sammanträde   
     presentera en aktuella balans  - och resultaträkningar 
 

b) Vårens aktivitetsstöd 
Beslutades:    att Fredrik snarast överlämnar sin lista till Lars-Gustav som sedan gör  
                            redovisningen till kommunen och RF. 
 
 
 
 



 
 

c) Idrottslyftet – ansökan om bidrag 
Det är nu klart att söka pengar ur de särskilda medel som regeringen anslagit 
- kallat Idrottslyftet. Ansökan ska skickas in till Skidförbundet senast den 30 
september 

Beslutades: att uppdra till Lars-Gustav att färdigställa och skicka in ansökan utifrån de  
     diskussioner som fördes 

 

§ 8. Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften för år 2007 beslutade årsmötet ska var 50 kr enskild medlem och 100 kr 
familjemedlemsskap  
 
Beslutades: att uppdra till Karin att göra i ordning ett brev och inbetalningskort för  
                           medlemsavgifterna och distribuera dem ut till alla brevlådor i byn, 
 

att uppdra till Lars-Gustav att ge Karin en namn och adresslista på medlemmar     
     som inte bor i byn och att Karin sedan  skickar ut brev och inbetalningskort  
     även till dem. 

 

§ 9. Skidkläder 
Styrelsen diskuterade inköp av nya skidkläder enligt den modell som senast inköptes från 
Giron Sport/SkiGo i Kiruna. Impex har under våren lovat att sy upp kläder enligt den 
modellen och enligt den färgsättningen. 
 
Styrelsen diskuterade också att följa upp idén med att få  företagare i byn att sponsra 
klädinköp till barnen/ungdomarna. 
 
Fredrik:  Kontaktar Peter Henriksson och Jan-Anders Jonsson och Millners 
Lars-Gustav kontaktar Rolf Henriksson, Alf-Gunnar Gebart och Tommy Moritz 
 
Eftersom bidrag för att helt kunna sponsra kläder till barn och ungdomar inte längre kan 
erhållas så måste utgångspunkten, när vi tar upp beställningar, vara att alla betalar 
klädkostnaden full ut. Men att föreningen ska göra insatser för att helt eller delvis kunna 
sponsra kostnaden för kläderna. 
 
Systemet med att föreningen sköter ”bytesverksamheten” upphör därmed och byten får i 
framtiden ske på frivillig väg familjer emellan. 
 
Kicki Johansson får i uppdrag att hålla i hela frågan kring att ta upp beställningar och att 
beställa kläder från lämplig leverantör.  Lars-Gustav överlämnar adressuppgifter på Impex 
och en omgång av ”SkiGo-kläderna”.  för att användas som beställnings underlag. 
 
Beslutades: i enlighet med ovanstående. 
 
 
 
 
 
 



 

§ 10 Inbjudan till Nordiskt Skidkonvent i Sunne - Torsby den 22-23 september i 2007  
         
Beslutades. att Lars-Gustav Erikson deltar och att ansökan om kostnadstäckning söks hos  

  Fritidsförvaltningen  i Vilhelmina kommun 

 
§ 11. Eget El-abonnemang 
Vilhelmina kommun är i färd med att ändra på stödformen för elkostnaden för elljusspår. 
Tanken är att Vilhelmina kommun själva ska ta abonnemanget istället för att föreningarna ska 
äga abonnemangen och sedan söka bidrag hos kommunen. 
Lars-Gustav presenterade en lösning på hur ett abonnemang för elljusspåret m.m. till rimlig 
kostnad ska kunna frigöras från Järvsjögårdens abonnemang. Kostnaden för ett s k 
”lägenhetsabonnemang” går på ca tusenlappen och moms. 
 
Beslutades: att beställa eget abonnemang enligt presenterad idé och att uppdra till Lars- 
                        Gustav att ordna det praktiska med kommunen. 
 

§ 12. JärvsjöRennet 2008 – erbjudande om att arrangera DM 26-27 januari 
Lars-Gustav informerade om att Västerbottens skidförbund framfört önskemål om att 
Järvsjöby IF arrangerar ungdoms- junior och senior- DM den 26-27 januari 2008. 
 
Styrelsen diskuterade erbjudandet och gick igenom de ytterligare organisatoriska och 
ekonomiska effekter det skulle bli att ge JärvsjöRennet DM-status 2008 och att tävlingen 
genomförs under två dagar med staffeter under söndagen. 
 
Beslutades: att anta erbjudandet om att arrangera ungdoms- junior- och senior- DM den 26-27  
                        januari 2008 
 

§ 13. Erbjudande om att arbeta åt Hotell Wilhelmina under BBQ-kvällen den 1    
          september. 
 
Mot en ersättning av 3 000 kr erbjuder Hotell Wilhelmina Järvsjöby IF att under BBQ 
arrangemanget den 1 september utföra vissa arbetsuppgifter. 
Fyra personer behövs. 
Lars-Gustav, Fredrik och Kicki  kan eventuellt ställa upp, måste kolla hemmafronten först. 
Fler personer att fråga är Peter Henriksson, Peter Falander, Jan-Anders Jonsson och Marita 
Jonsson. 
Lars-Gustav ger hotellet klartecken imorgon och kontaktar de övriga tilltänkta. 
 
Beslutades. enligt ovanstående 
 

§ 14. Kommunserien 2007-2008-planeringsmöte den 3 oktober 
 
Beslutades. att ge Fredrik Figaro i uppdrag att delta på planeringsmötet den 3 oktober 

att vid mötet framföra,  att om Järvsjöby tilldelas någon kommunserietävling så   
      vill vi ha de så sent som mjöligt, dock ej själva mästerskapet. 

 
 
 
 



 

§ 15. Reparation av pistmaskin 
Lars-Gustav redovisade vilka reparationsåtgärder som skulle behövas på pistmaskinen 
 
Beslutades: att ge Lars-Gustav i uppdrag att ta in prisuppgifter på de delar som  
                         behöver köpas in och därefter besluta om vilka reparationer som ska göras 
 
 
 

§ 16. Höstens verksamhet 
En del datum i höstens verksamhetsplan justerades. 
 
Beslutades: att ge Lars-Gustav i uppdrag att lägga in den nya verksamhetsplanen på hemsidan  
                         efter gjorda justeringar. 
 
                  att ge Fredrik i uppdrag att organisera  röjningen efter spåren den  19 augusti 
 

§ 17. Lotterier under hösten 
 
Beslutades:  att ge Lars-Gustav i uppdrag att ur överblivna tävlingspriser plocka ut produkter  

   och upprätta en vinstlista för ett 100 lotters lotteri. Lottpris 10 kr. 
 
att ge Carola Moritz i uppdrag att organisera så att de äldre barnen ungdomarna     
     så snart som möjligt säljer ut lotteriet 

 

§ 18. Kallelse till informationsmöte med Svenska spel 
Svenska Spel kallar till informationsmöte den 20 alternativt den 22 augusti i Vilhelmina. 
Beslutades: att Karin och Lars-Gustav åker till mötet. 
 

§ 18. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades till den 27 augusti kl. 18.30 på Järvsjögården 
 
 

§ 19 Avslutning 
Lars-Gustav tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Lars-Gustav Ericksson    Lars-Gustav Eriksson 
ordförande     vid protokollet 
 
 
Kicki Johansson 
justerare 
  

 
 
 

 
 


