
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Järvsjöby IF måndagen 
den 17 september 2007 på 
Järvsjögården  med början kl. 18.30 

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

Jan-Anders Jonsson f r om § 7. 
 
Anmält förhinder: Carola Moritz 
 
Ej närvarande:  Kicki Johansson 
 

§ 1. Öppnande 
Lars-Gustav hälsade välkommen och förklarande sammanträdet öppnat. 
 

§ 2. Justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Fredrik Figaro. 
 

§ 3. Dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 

§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 
 

§ 5. Rapporter 
a) Ekonomirapport 

Karin Nilsson lämnade skiftlig resultatrapport t o m sista augusti. 
Glädjande fick styrelsen nu en resultaträkning utskriven från det nya 
bokföringsprogrammet. Ett tack till Karin för hennes jobb. 
Styrelsen gick igenom rapporten och jämförde med budget. 

 
Beslutades: att ge Karin i uppdrag att kolla upp de frågetecken som noterades samt att i  

     övrigt godkänna rapporten 
 

b) Hotell Wilhelmina den 1 september 
Lars-Gustav meddelade att vår ”vaktinsats” i samband med BBQ på Hotell 
Wilhelmina inte blev av. Det var bara Lars-Gustav och  Peter Falander som i 
slutändan kunde och då fick vi i sent läge tacka nej. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

c) Jobb på spåren  
Lars-Gustav rapporterade om att han under söndagen gjort en del jobb på 
spåren.  
Avstängningsnäten är fixade, ny press. över avstängningsgrindarna,  en del 
avverkning för att frilägga lämpor och ledningar.  Kört med 
gummihjulsvälten för att trycka ner gräset efter 1,5:an och start- och 
målområdet. Mer röjning av ris behöver göras. 

Beslutades:  att godkänna rapporten 
 
 
 



 

d) ”Mellangruppen” 
Lars-Gustav rapporterade att ”mellangruppen” startade träningen den 13 
september. Bra uppslutning. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 

e) Sponsra. nu – beställning av papper och bläck till skrivare 
Lars-Gustav rapporterade att vi nu, enligt tidigare beslut, anmält föreningen 
till Sponsra.nu och att ”reklamkorten” som ska delas ut också är beställda. 
Föreningen får 50 kronor för varje kund som beställer. 

Beslutades: att godkänna rapporten 
 
 

§ 6. Skidkläder 
Beslutades: att eftersom Kicki inte är närvarande bordlägga frågan till nästa sammanträde. 
 

§ 7. Bingolotto 
Karin meddelade att sex för närvarande prenumerera på Bingolotto och att hon beställt 
reklammaterial för att rekrytera fler prenumeranter.  Hon redogjorde även för Trippel 21 
lotteriet.. Lotten kostar 10 kr och föreningens andel är 4 kr per lott. Vi har på oss till 06 2008 
att sälja 1000 lotter. Vi enades om att Trippellotten ska säljas istället för vanliga lotteriringar. 
 
Beslutades:   att ge Karin i uppdrag att  när reklammaterialet för Bingolotto kommer skriva ett  

     följebrev och lägga ut i brevlådorna i byn samt att skicka till de ”utsocknes     
     medlemmarna” 

 
 att ge Karin i uppdrag att beställa en låda Trippel 21 lotter. 
 
 
 
 

§ 8. JärvsjöRennet –DM 26-27  jan 2007 
Lars-Gustav meddelade att det är klart med den fyra huvudsponsorerna, Bilbolaget, 
Vilhelmina Taxi, Folksam och SCA. Ekonomisk överenskommelse enligt den budget vi antog 
vid förra sammanträdet. Deras ”annonser” är redan inlagda på hemsidan. 
Lars-Gustav delade ut hjälpmedel för att rekrytera ”Klassponsorer” och för att ta in 
nyttopriser.  Manus för 70x100 skylten blir klar nästa vecka. 
 
Beslutades:  att gå vidare med planeringen enligt tidigare beslut. 
 
  
 

§ 9. Kommunserien 
Fredrik meddelande att nytt datum för träffen ang. kommunserien blir den 11 oktober. 
Beslutades: att Fredrik representerar föreningen vid träffen . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 10 Säsongupptakt 
Beslutades: att inbjuda föräldrar och aktiva till säsongupptakt måndagen den 15 oktober kl.  

      19.00 på Järvsjögården. 
 
att Fredrik fixar fika 
 
att vi på träffen tar upp följande frågor 

- Skidkläder 
- Dagar och tider för träning 
- Hjälptränare/Fikafixare 
- Regler för utrustning och vallning på träningskvällarna 
- Kommunserien 
-    Arrangemang under hösten/våren 
-   JärvsjöRennet/DM 

 

§ 11. Övriga frågor 
a) Inbjudan till  grundläggande ledarutbildning  

Inbjudan från SISU om grundläggande ledarutbildning i Lycksele den 6 och  
20 oktober.  
Ingen intresserade 

 

b) Jobb på pistmaskin 
Beslutades:  att vi preliminärt gör reparbeten på pistmaksin helgen den 6-7 oktober. 
 

§ 12 Nästa sammanträde 
Beslutades. att nästa sammanträde hålls den 29 oktober kl. 19.00 
 

§ 13. Avslutning’ 
Lars-Gustav tackade och förklarade sammanträdet avslutat 
 
 
Lars-Gustav Eriksson   Lars-Gustav Eriksson 
Ordförande    vid protokollet 
 
 
Fredrik Figaro 
Justerare  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


