
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Järvsjöby IF den 20 
februari 2008 med början kl. 19.00 på 
Järvsjögården. 

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

Jan-Anders Jonsson. 
 

§ 1. Öppnande 
Lars-Gustav hälsade välkommen och öppnade sammanträdet 
 

§ 2. Justerare 
Fredrik Figaro utsågs att justera dagens protokoll. 
 
§ 3. Dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 

§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom 
 

§ 5. Rapporter 
a) Ekonomi rapport 

Karin presenterade bokslut per 2007.12 31.. Resultatet för året före 
avskrivningar  är 18 222 kr och summa tillgångar är 48 590 kr. 
 
Karin lämnade också en preliminär ekonomisk rapport från JärvsjöRennet/ 
DM 2008. en viss osäkerhet råder kring det exakat utfallet. En del 
anmälningsavgifter har inte kommit in och behöver faktureras.   
 
Styrelsen gick också igenom vilka ansökningar som ska göras till 
kommunen under våren. 
Lokalbidrag 
Bidrag för drift av Elljusspåret 
Bidrag för Fotbollsplanen 

 
Beslutades att godkänna bokslutet och överlämna det till revisorerna 
 
 att Karin går igenom och fakturerar resterande anmälningsavgifter 
 
 att slutlig rapport om JärvsjöRennet lämnas vid nästa styrelsesammanträde 
 
 att Karin kollar ansökningstiderna och skickar in ansökningarna. 
 
 att ta upp en diskussion med byaföreningen om fördelningen av inkomsterna i  
                            samband med arrangemang som Järvsjöby IF genomför, T ex skidläger,   
                            tävlingar etc. 
 
 att Lars-Gustav ombesörjer att deklarationen skickas in 
 
 



 

b) Lotterier 
Lars-Gustav redovisade försäljning av 100  10-lotter 

 
 
 
 

c) LOK stödet 
Lars-Gustav rapporterade att han skickat in ansökan om LOK stöd till RF 
och till kommunen för perioden 1/7 – 31/12 2007. Totalt rapporterades 164 
deltagartillfällen. 

 

§ 6. Uppsägning av plusgiro 
        Styrelsen bedömer at vi nu klarar oss enbart med BankGiro. 
 
Beslutades:: att ge Karin i uppdrag att avsluta föreningens Plusgiro när alla fakturor som  

     skickat ut är betalda.. 
 
att Lars-Gustav får i uppdrag att ändra uppgifterna på KOL och uppgifterna till  
      förbundet i samband med årsrapporten. 

 

§ 7. Inbjudan till Inspirationskväll i Lycksele den 27 febr. 
Distriktet och SISU inbjuder till inspirationskväll för ledare, föräldrar och tränare i Lycksele 
den 27 febr..  
Beslutades: att inte delta i arrangemanget 
 

 
 
§ 8. JärvsjöRennet 2009 
        Diskuterades upplägget av JärvsjöRennet 2009. Lars-Gustav föreslog att vi arrangerar en  
        tvådagarstävling ”jaktstart med uppehåll” med klassiska sträckor på lördagen och fristil     
        på söndagen. Lars-Gustav har också fört diskussioner med Västerbottens veteranerna att  
        i samband med JärvsjöRennet 2009 också arrangera Veteran DM. Det skulle kunna    
        innebära att vi fick lite fler åkare och därmed bättre ekonomi på tävlingen.. 
       Ansökan om tävlingar för nästa säsong ska vara inne senast den 15 april 2008. 
 
Beslutades: att  innan vi fattar beslut först diskutera med byaföreningen om de kan tänkas  
                          medverka till att vi kan genomföra en tvådagarstävling även 2009. 
 

§ 9. Klubbmästerskap 
 
Förslag ang. Klubbmästerskap 2008. 
Datum 13 mars 
Klassisk stil 
Klasser enligt tidigare år 
Tävlingen genomförs med  masstart och  ”sprintkärrakter” Där alla åker 1,3 km förutom  
Knattar som åker 600  meter. 
Statyetter och nyttopriser till alla tävlade. Fika till tävlande och publik. 
 
Beslutades enligt förslaget. och Lars-Gustav fixar så att inbjudan kommer ut.. 



 

§ 10. Årsmötet 
Styrelsen diskuterade förberedelserna för årsmötet och att i samband med årsmötet arrangera 
en fest med subventionerad mat som tack för de fina insatserna under JärvsjöRennet/DM. 
Lars-Gustav föreslog en skiss till hur festen kan läggas upp med bl a ”The Wolverine Village 
Ski Competition Award”. 
 
Beslutades: att arrangera årsmöte med årsfest lördagen den 19 april med början kl. 17.00 
 

att Lars-Gustav tar in prisuppgifter från några som kan fixa middagen och när  
     han har gjort det kontaktar vi varandra via telefon för att bestämma pris och  
      subventioneringsnivå för middagen. 
 
att Lars-Gustav får i uppgift att formulera inbjudan och se till att den kommer ut.   
      Karin skickar ut inbjudan via brev till ”utbyss-medlemmarna” 
 
att Lars-Gustav till nästa styrelse tar fram budget för 2008 som sen ska  
     presenteras på årsmötet 
 
att Lars-Gustav kontaktar valberedningen och ger dem uppgift på vilka som är i  
      tur att avgå m.m. 

 

§ 11. Plantsättning i sommar 
Lars-Gustav har varit i kontakt med SCA för att höra om lämpliga plantsättningsobjekt på ca 
30 000 plant. Signaler har framkommit om att en del tycker det är för jobbigt att sätta plant 
två dagar varför vi bör överväga att dra ner på antalet plant. Byaföreningen har ju också ett 
målningsprojekt på Järvsjögården under ungefär samma tidsperiod och det kan innebära att 
det i år blir svårt att rekrytera sättare för två dagar 
 
Beslutades:  att ge Lars-Gustav i uppdrag att kolla med SCA om det finns nått område på  
                           ca 15 – 20000 plant som vi då skulle kunna klara på en dag. 
 

§ 12. Nästa sammanträde 
Beslutades att nästa sammanträde hålls måndagen den 14 april kl. 19.00 på Järvsjögården. 
 

§13.  Avslutning 
Lars-Gustav tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
Lars-Gustav Eriksson    Lars-Gustav Eriksson 
ordförande     vid protokollet 
 
 
 
Fredrik Figaro 
justerare 
 
 



 
 
  

 


