
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Järvsjöby IF den 27 
augusti 2007 med början kl. 18.30 på 
Järvsjögården 

 
 
Närvarande:  Lars-Gustav Eriksson, ordförande, Kicki Johansson,  Karin Nilsson,  

Fredrik Figaro och Carola Moritz 
 
 
 
§ 1. Öppnande 
Lars-Gustav hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat 
 
§ 2. Justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Fredrik Figaro 
 
§ 3. Dagordning 
Förslaget till dagordning godkändes 
 
§ 4. Föregåendeprotokoll 
Protokoll från sammanträdet den  6 augusti gick igenom och lades till handlingarna 
 
§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi rapport 
Karin Nilsson lämnade ekonomirapport vilken visar en total behållning på ca 
59 000  kr.  

 
Beslutades: att godkänna rapporten och att till kommande sammanträden ha tillgång till  

balans rapport och resultatrapport med budgetjämförelse för att kunna hålla 
bra kontroll på ekonomi. 

 
b) Skidkläder 

Kicki Johansson rapporterade att hon inte riktigt kommit igång med 
insamlandet av storleksuppgifterna ännu men var på gång. 

Beslutades: att godkänna rapporten och ta upp frågan vid nästa möte igen. 
 

c) Medlemsavgifter 
Karin rapporterade att hon nu var på gång med att dela ut inbetalningskort 
för 2007. Lars-Gustav hade översänt en lista på de medlemmars namn och  
adresser som inte bor i byn. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

d) El-abonnemang 
Lars-Gustav Eriksson rapporterade att det nu var klart att beställa ett eget el-
abonnemang, ett s k ”lägenhetsabonnemang”  på 25 A och att kommunen tar 
installationskostnaden. Mätaren kommer att sitta i källaren på Järvsjögården 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 
 



 
§ 5. Rapporter (forts.) 
 

e) Hotell Wilhelmina den 1 september 
Det är klart att Peter Falander och Lars-Gustav Eriksson ställer upp och är 
”vakter” vid BBQ- arrangemanget  på hotell Wilhelmina. Övriga tilltänkta 
backar ur. Lars-Gustav gör ett försök till att ringa runt. Blir det inga fler får 
vi säga nej tack till de 3000 kr som insatsen skulle inneburit. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
  

f) Från röjning av spåren 
Fredrik lämnade rapport från röjning av spåren den 19 augusti. 
Åtta medlemmar deltog vilket var kanonbra och allt var klart efter en dryg 
halvdags arbete. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

g) Info. Möte Svenska Spel 
Karin Nilsson lämnade rapport från informationsmöte med Svenska Spel i 
Vilhelmina den 20 augusti.  
Styrelsen diskuterade de olika lotteriformerna och vad som kan passa för vår 
förening. 

Beslutades: att Karin kollar hur många som numera presumerar på Bingolotter och  
      rapporterar detta vid nästa möte   
 
att vi vid nästa möte beslutar om vilka lotterier vi ska satsa på 

 
h) Lotteri 

Lars-Gustav hade gjort i ordning ett ringlotteri. Lottpris 10 kr /lott 
Beslutades: att Carola Moritz får ansvaret att organisera upp försäljningen 
 

i) Torsdag 30 augusti, start för Mellangruppen 
Lars-Gustav rapporterade att mellangruppen startar träningen den 30 augusti. 

Beslutades att eftersom barnen ska på fjällvandring med skolan startar mellangruppen  
     istället den 13 september kl. 18.45 
 
 

 
§ 6. Försäljning av bildekaler 
Dekaler med texten ”Jag stödjer Järvsjöby IF skidor” finns kvar. Meningen är att dekalerna 
ska säljas för 100 kr och vara en ”personlig sponsring” av föreningens verksamhet. 
Styrelseledamöterna tog ett antal dekaler vardera för försäljning 
Beslutades: sälja så många dekaler som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 7. Reparation av pistmaskin 
Styrelsen gick igenom de reparationsåtgärder som behöver göras på pistmaskinen. 
Prioritet läggs i första hand på att byta dämpare fram och att ersätta de inre drivhjulen med 
vanliga hjul samt att byta tändningslås och filter och oljor. 
Beslutades: att i ett första skede avsätta 12 000 kr för åtgärderna och  
                     att ta nytt beslut senare om det är nödvändigt 
 
§ 8 JärvsjöRennet DM 26-27 januari 2007 
Det är nu helt klart att vi ska arrangera DM i samband med JärvsjöRennet 26-27 januari 2007. 
Lars-Gustav presenterade budget för arrangemanget (bilaga till protokollet). och ansökan till 
Vilhelmina kommun om marknadsföringsstöd. 
En viktig del av  arrangemanget är de s k Klassponsorerna och nyttopriserna. 
Styrelsen gjorde en fördelning av vilka företag var och en ska kontakta för att rekrytera 
Klassponsorer och nyttopriser. (Bilaga till protokollet.) 
 
Beslutades: att godkänna upprättad ansökan och budget 

att Lars-Gustav till nästa möte gör i ordning underlag för rekrytering av    
      Klassponsorer och för att ta in nyttopriser. 

 
§ 9. Nästa sammanträde 
 
Beslutades: att nästa sammanträde hålls den 17 september kl. 18.30 på Järvsjögården 
 
§ 10. Avslutning 
Lars-Gustav tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
Lars-Gustav Eriksson    Lars-Gustav Eriksson 
ordförande     vid protokollet 
 
 
 
Fredrik Figaro 
justerare 
  
 
  
 
 

 
 
  
   
 


