
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Järvsjöby IF den 29 
oktober på Järvsjögården med början 
kl. 19.00 

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

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

§ 2. Justerare 
Karin Nilsson valdes att justera dagens protokoll 
 

§ 3. Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkändes 
 

§ 4. Rapporter 
a) Ekonomirapport 

Karin Nilsson lämnade ekonomirapport 
Beslutades:  att godkänna rapporten 
 
 att Karin så fort de går skicka ut inbetalningar för gruppavgiften för hösten. 
 

b) Marknadsföringsstöd från Vilhelmina kommun 
Lars-Gustav Eriksson rapporterade att vi fått positivt besked från Vilhelmina 
kommun om marknadsföringsstöd med 10 000 kr för längd DM i januari 

Beslutades:  att godkänna rapporten 
 

§ 4. Längd DM JärvsjöRennet 26-27 januari 
Lars-Gustav informerade om att det för en rimlig kostand finns möjlighet att låna två tält från 
Hemvärnet. Tälten ryms på gårdsplanen och dit kan vi flytta prisutdelningarna för att frigöra 
utrymme inne i Järvsjögården för mat och fikagäster. 
 
Diskuterades frågan om att sätta upp reklamskyltar inför DM vid infarterna till Vilhelmina.  
Platserna för skyltarna tillhandhålls gratis av Vilhelmina kommun men kostnad för produktion 
och uppsättning är ca 1 500 kr styck. Om vi kan förhandla till oss bra annonspriser från VK, 
VF och Norra Västerbotten så finns de utrymme i budget för skyltarna. 
 
Beslutades: att hyra tälten till DM 
 

att låta producera och sätta upp skyltar vid infarten till Vilhelmina om vi kan,   
      via annonsförhandlingar med tidningarna skapa utrymme i budgeten. 

 
 

§ 5. Inbjudan till utbildningar 
Fanns inbjudningar från Västerbottens skidförbund och SISU om arrangörsutbildning den 24 
nov. i Lycksele och utbildning på nya Klubben online den 12 nov. Vilhelmina 
 
Beslutades. att Karin, Staffan och Lars-Gustav åker på arrangörsutbildningen 
 
 att Karin, Lars-Gustav och Staffan åker på utbildningen om Klubben Online 
 



§ 6. Planeringsmöte för DM 
Beslutades att kalla till planeringsmöte för DM till den 26 november kl. 19.00 på 
Järvsjögården. 
 

§ 7. Nästa sammanträde 
Beslutades att nästa styrelsesammanträde hålls på Järvsjögården den 17 december kl. 19.00 
 

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

 
 
 
 


