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ÅRSMÖTE 
 
Tid:  Torsdagen den 17 april  2008 kl. 19.00 
 
Plats: Järvsjögården 
 

    Dagordning: 
1. Öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Var av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för år 2007 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2007 
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Fastställande av gruppavgifter 
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget får år 2007 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. Årsval 

a) Beslut om antal styrelseledamöter 
b) Kassör, 2 år 
c) Två styrelseledamöter för två år  
d) Fyllnadsval styrelseledamot 1 år (sekreterare) 
e) Styrelsesuppleanter för 1 år 
f) Två revisorer för 1 år 
g) Valberedning fram till nästa årsmöte, 2 st  
h) Ombud till Skidförbundets årsmöte 

     16. Utvärdering av JärvsjöRennet/DM 2008 
 
     17. Övriga frågor 
 
     18. Avslutning 
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1. Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 
Ordförande Lars-Gustav Eriksson 
Kassör  Karin Nilsson  
Sekreterare Marie Filipsson (Avgått under perioden) 
Ledamöter Fredrik Figaro 
  Kicki Johansson 
 
Suppleanter Arne Karlsson 
  Jan-Anders Jonsson 
  Carola Moritz 
 
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. 
 
2. Revisorer 
Revisorer har varit: 
Tord-Gunnar Sandberg 
Lillemor Jonsson 
 
3. Valberedning 
Valberedningen har bestått av: 
Ulrika Magnusson 
Carina Henriksson 
 
4. Ombud till skidförbundets årsmöte 
Ombud till Västerbottens skidförbunds årsmöte har varit Jan-Anders Jonsson 
 
5. Antal medlemmar 
Antalet medlemmar 2007 12 31 var 50 st, En minskning med 12 medlemmar jämfört med 
2006. Det är andra året i rad som vi minskar medlemsantalet. 
 
6. Verksamhetsplanen 
Vid årsmötet 2007 04 19 diskuterades förenings verksamhet och styrelsen fick i uppdrag att 
fastställa verksamhetsplanen utifrån de förda diskussionerna och den tidigare fastställda 
långtidsplanen för åren 2003/04 – 2008/09 

      Nedan redovisas verksamheten i förhållande till fastställd plan. 
 

6.1 Verksamhetsmål för barn och 
ungdom    Resultat 
att  samla minst 15 deltagare i     Totalt 17 barn-  

träningsgrupperna och ungdomar har 
deltagit i grupp-
verksamheten 

 
      att   femton ställer upp i      Femton deltog i 
              klubbmästerskapet   klubbmästerskapet 
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att  minst sju kontinuerligt deltar i   Totalt  har 12 
      kommunserietävlingarna   deltagit i en eller flera 
     Kommunserietävlingar 
 
 
att  minst fyra kontinuerligt deltar i  Tretton medlemmar har 
      övriga tävlingar som vi tar upp i  en eller flera gånger 
      tävlingskalendern deltagit   
 
att  minst två ledare påbörjar steg-  En ledare har fortsatt 
      utbildning under året   stegutbildning 
 
att   klubben erövrar minst fyra medaljer på  En medalj  
       Kommunmästerskapet    erövrades 
 
 
6.2 Verksamhetsplan, barn och ungdom 2007 
6.2.1 Allmänt 
att  genomföra förändra/ledarträffar 2 ggr under året En genomfört 
 
att  genomföra en endagars material- och valla utbildning Genomfört 
      för ledare, aktiva och föräldrar under hösten 2007 
 
att  inför tävlingssäsongen upprätta en ”tävlingskalender” Genomfört 
      med tävlingar som vi ska delta på 
 
att  under sommaren arrangera ”fotbollskvällar”  
      tillsammans med vuxna och barn/ungdomar Genomfört 
 
att  intresserade föräldrar erbjuds påbörja skid- 
      förbundets stegutbildning   Genomfört 
 
6.2.2 Knattegruppen 
 att  under perioden juni – augusti och från att  Knattegruppen startade 
       skidlekplatsen är åkbar fram till april ha igång  i nov. och har  
       en träningsgrupp minst en  gång i veckan varit igång till i april 
 
att   för åldersgruppen driva Bamse skidskola  Verksamheten har haft 

formen av Bamse 
skidskola 

 
att  genomföra klubbmästerskap Deltagarna i gruppen 

har deltagit i 
Klubbmästerskapet 

 
 att  inspirera barnen och föräldrarna att  Genomfört  
        delta i Kommunserietävlingarna   
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6.2.3    Mellangruppen   Resultat 
att  under perioden juni – augusti   Gruppen startade verk- 
      ha igång en träningsgrupp minst en ggr i   samheten i juni med 
      veckan    träff en gång/vecka 

 
att  under september till april ha träningsgruppen   Perioden  nov. - april 
       igång minst två ggr i veckan.   har gruppen varit i gång 
      .     två ggr/vecka 

 
att  de kvällar då det p g a dåligt väder inte går  Genomfört 
       att träna ute ordna vallnings- och   
       utrustningsskötselkvällar 
 
att inspirera barnen och deras föräldrar att delta i Genomfört 
      kommunserietävlingarna och andra tävlingar som  
      ingår i vår ”tävlingskalländer”.    
 
att  ledare genomför personliga    Ej genomfört 
      utvecklingssamtal med deltagarna i sin  

           grupp för att stämma av hur man trivs i gruppen,  
           deltagarnas ambitionsnivå  
           och hur träningarna genomförs 

 
 
 
 
6.2.4 Äldregruppen 
 
Resultat 
Ingen grupp i denna ålder har varit igång.   
 
 
 
6.3 Verksamhetsmål – Vuxna 
att  minst fem medlemmar deltar i Vasaloppet 2008 Inget detog 
 
att  minst fem medlemmar deltar i Två medlemmar har 
      övriga långlopp  deltagit i ett eller flera 
           långlopp 
 
att  minst tio medlemmar kontinuerligt deltar  Sju medlemmar har 
      i Kommunserietävlingarna   en eller flera gånger 
     deltagit 
 
att föreningen erövrar minst fem medaljer   En medalj 
     vid Kommunmästerskapet    erövrades 
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6.3.1 Verksamhetsplan – Vuxna 2007 
att genomföra två teknik- och utrustningskvällar  Ej genomfört 
     under hösten 
 
att  delge alla den upprättade tävlingskalendern Genomfört 
 
att  erbjuda deltagande i ett antal gemensamma  
      träningskvällar (teknik- och träningsmetoder) Ej genomfört 

 
att  under sommaren genomföra ”fotbollskvällar”  Genomfört 
      tillsammans med barnen/ungdomarna 
 
att undersöka intressen kring/erbjuda  
     gemensamma träningsaktiviteter under  
     sommaren – hösten.   Ej genomfört 

                                      
                
 
6.4 Förenings- och verksamhetsutveckling 2007 
      
6.4.1 Längdskidanläggningen    Resultat 

      6.4.1.1 Spårsystemet 
att  under sommaren -hösten röja sly efter spåren Genomfört 
 
att under hösten se över och kontrollera belysningen 
      efter spåren    Genomfört 
 
6.4.2 Maskiner, utrustning,  byggnader 
 
att  under sommaren/hösten genomföra nödvändiga Genomfört 
       reparationer och underhåll av skotern 
 
att  under sommaren/hösten fullfölja nödvändiga  Genomfört 
      ombyggnader och kompletteringar och 
      service av pistmaskinen. 
 
att  genomföra underhållet i egen regi i så stor  Genomfört 
      utsträckning som  möjligt  
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6.4.3 Skyttebanan 
att  fastställa ett antal ”skjutkvällar” under sommaren Genomfört 
      och hösten. 
    
att  göra nödvändigt underhåll   Genomfört 
 
att  marknadsföra skjutbanan och de fastlagda 
      skjutkvällarna    Genomfört 
 

     6.4.4 Utbildning 
      
     att  utbilda vårt egot tidtagarteam   Ej genomfört 
 
     att  erbjuda ledarutbildning enligt förbundets stegmodell Genomfört 
 
     att Inbjuda till material- och Vallautbildning för föräldrar 
           och ledare.    Genomfört 
 
    6.4.5Hemsida och interninformation 
    att  för att stärka klubbens identitet och för att för- Genomfört 
          bättra den interna och externa informationen 
          underhålla och ev. komplettera hemsidan. 
 
   att  i syfte att minska kostnaderna och förbättra  Ej genomfört men 
         informationen till medlemmarna upprätta  påbörjat 
         ett e-postregister över alla medlemmar 
 
   att använda upprättat e-postregister för intern-   Ej genomfört 
         informationen  
 
    6.5 Ansvars- och arbetsfördelning 
     att  förutom styrelsens övergripande ansvar särskilt fastställa följande ansvars-   
            och arbetsfördelning 
 
 

6.5.1 Gruppverksamheten Lars-Gustav Eriksson 
Knattegruppen  Fredrik Figaro 
Mellangruppen  Lars-Gustav Eriksson 
Äldre ungdomsgruppen Ej verksam 
    
6.5.2  Tävlingsverksamheten Lars-Gustav Eriksson 
Distriktstävlingar m fl  Lars-Gustav Eriksson 
Kommunserietävlingar Lars-Gustav Eriksson 
Långlopp  Lars-Gustav Eriksson 
Egna tävlingar  Lars-Gustav Eriksson   med särskild arbetsplan 
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6.5.3  Spår, maskiner och anläggningar 
Skidspår och maskiner Lars-Gustav Eriksson 
Fotbollsplanen  Styrelsen/jourlista 
Skjutbanan  Kjell Tinderfjäll/Tord-Gunnar Sandberg 
 
 

 
 

7.  Särskilda projekt   
      

7.1 Elbelysning 
Efter att ha omarbetat ansökan fick vi besked om bidrag  från Riksidrottsförbundet 
för att kunna slutföra projektet med att sätta belysning på hela spårsystemet. Det 
totala bidraget från RF och från Vilhelmina kommun blev 461 000 kr. 
RF:s bidrag utbetalas första efter att projektet är slutfört och avsynat och en del 
av kommunens bidrag hålls också inne tills efter slutförandet.  
Styrelsen bedömde att vi därför skulle behöva en bankkredit på 200 000 kr.. 
 
För att slutföra projektet skulle det också behövas en del ideellt arbete. 
 
Styrelsen majoritet beslutade den 5 juni följande: 
:  

att   risken är att kostnaden för bankgarantin kan bli för stor och att vi    
        därmed  äventyrar delar av barn och ungdomsverksamheten och   
        det är ett skäl för  att avbryta projektet 

                              
 
                    att styrelsen bedömer det omöjligt att rekrytera den resterande ideella  

     insatsen  som behövs 
 
 
 att styrelsen därmed beslutar att avbryta projektet och att återlämna de  

      beviljade  461 00 kr till RF respektive Vilhelmina kommun. 
                            
 

7.2 Fotbollsplanen 
Fotbollsplanens gräsyta har hållits klippt under hela somnaren och förhösten. 
    
7.3  Utbildning 
21-23  september deltog Lars-Gustav Erikson i förbundets skidkonvent och  
            tränarutbildning i Torsby 
 
 
7.4 Hemsidan 
Antalet besökare på vår hemsida fortsätter att öka. År 2006 hade vi totalt 1753 
besökare och under 2007 totalt 2158. Det visar att hemsidan har stor betydelse 
både för vår interna och externa information.          
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7.5  JärvsjöRennet 2007 
JärvsjöRennet genomfördes söndagen den 21 januari med 159 deltagare från 
drygt tjugo föreningar  
Tävlingsorganisationen fungerade i det närmaste prickfritt trots. Alla funktionärer 
bidrog till en proffsigt genomförd tävling. Arrangemanget genomfördes i 
samarbete med Järvsjö Intresseförening som ansvarade för arbetet med 
förtäringen. Järvsjögården fungerade också som logi för en del tävlande och 
ledare. 

    
7.6 Övriga arrangemang och aktiviteter 
9 – 10  juni Plantsättning  

Totalt deltog 26 medlemmar under de två dagarna när vi 
satte ut 30 000 plant 

 
19  aug. Samtalades vi för att röja sly efter spårsystemet. Ett tiotal 

medlemmar medverkade 
 
10 nov.  Material- och Vallautbildning för ledare, aktiva och föräldrar. 

 
 
23 – 25 nov. Drygt trettio åkare och ledare från Vårby IK gästade 

Järvsjögården och vår skidanläggning under tredagars läger. 

 
 Nöjda Vårby-iter på läger i Järvsjöby 
 
Bra väder och fina spår förstärkte ett lyckat arrangemang. 
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8.  Tävlingsverksamheten  
Den fastställda tävlingskalendern har legat till grund för årets tävlingsverksamhet. 
 
 
 
 
8.1   Distrikts- och kommunserietävlingar 
Föreningen har varit representerad vid följande tävlingar under 2007 
2007-01-21JärvsjöRennet 2007, Järvsjöby 
2007-02-04 Kommunserien, Latikberg 
2007-02-11 Konstvägenloppet, Fredrika 

     2006-02-17  Fabriksloppet Ö-vik 
2007-02-18 Kommunserien, Dikanäs 
2007-03-11 Kommunserien, Skansholm 
2006-03-04 Vasaloppet 2007 
2007-03-15 Klubbmästerskapet 2007 
2007-03-25 Kommunmästerskapet 2007 

      2007-03-31 Blå vegen löpet, Mo i Rana 
      2007-04-01 Luspenloppet, Storuman  
 
 
 
     
     8.2  Vasaloppet 2007 

Följande medlemmar deltog i Vasaloppet 2006 
    Tid  Placering 
Lars-Gustav Eriksson  6:43:27  3235 
Birgitta Oderstål   9:44:13    487 
 
 
 
 
8.3  Kommunmästerskapet 2007 
Föreningen tog följande placeringar 
H 9-10 Anton Jonsson Guld 
4:e plats Hampus Falander 
H35 Jan-Anders Jonsson Guld 
H60 Lars-Gustav Eriksson Brons   
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8.3.1 Kommunserien 2007 
Medlemmarnas resultat i den sammanlagda kommunserien, Endast barn- och 
ungdomsklasser redovisades detta år. 
D7-8 Moa Filipsson 3:e plats 
 
H9-10 Anton Jonsson 1:a plats 
 Hampus Falander 3:e plats 
 Jesper Moritz 6:e plats 
 
D11-12 Jasmine Jonsson 8:e plats 
 
D13-14 Ronja Johansson 4:e plats 
 
H15-16 Jens-Olle Eriksson 1:a plats 
 
    
 
 
8.3.2  Kommunserien, klubbpoäng 2007 
1. Latikberg IK 707 p 
2. Vilhelmina IK 427 p 
3. Dalasjö IK Framåt 392 p 
4. Järvsjöby IF 278 p 
5. Skansholm IIS 183 p 
6. Malgovik GoIF 169 p 
7.. Dikanäs IK  145 p 
8.. Saxnäs IBF     0 p 
    
 
8.4  Klubbmästerskapet 2007 
Klubbmästerskapet genomfördes den 15 mars. 
17 deltagare genomförde tävlingen och vi fick följande klubbmästare och 
medaljörer. 
H 9-10 Anton Jonsson Guld 
 Hampus Falander Silver 
 Oskar Falander Brons 
 
H21 Lars-Gustav Eriksson Guld 
 Mats Figaro  Brons 
 
D 7-8 Moa Filipsson Guld 
 Sanna Kristofferson Silver 
 
D 9-10 Irma Kristoffersson Guld 
 
D 11-12 Jasmine Jonsson Guld 
D 21 Liselotte Nord Guld 
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I Knatteklassen utan tidtagning deltog 
 Nicklas Figaro 
 Tobias Figaro 
 Emma Filipsson 
 Emelie Gebart 
 Viliam Gebart 
 Sanna Kristoffersson 
 Heidi Moritz 
  
 

       
    
  

 
 

9. Föreningsutveckling och ekonomi 
Styrelsen har under året fortsatt att arbete med utvecklingen av föreningens 
verksamhet. Mycket av fokus har även detta år legat på de investeringar som vi gjort 
med t ex att fortsätta förbättringen av pistmaskinen 
Styrelsen har också arbetat med att säkerställa den viktigaste inkomstkällan, 
plantsättningen 
Arbetet med att knyta nya huvudsponsorer har tyvärr legat nere p g a arbetet med 
pistmaskinen och övrigt arbete med skidanläggningen.   
Styrelsen har däremot fullföljt arbete med att datorisera vår ekonomiredovisning och 
kommer därmed att spara in en hel del manuellt arbete.   
 
 
 
    
10.  Idrottslyftet 
Den nya regeringens särskilda stöd till idrotten benämns Idrottslyftet. Föreningen 
ansökte om 20 000 kr ur dessa medel men beviljades enbart 8 000 kr.  Projektet 
”Hela familjen på spåret”  begränsades då til i huvudsak att handla om material-  och 
vallautbildning vilken också genomfördes under hösten. 
 
 
 
 
11.  Ekonomi 
I årets bokslut finns redovisat ett överskott på 18 222 kr och totala tillgångar på 
48 590 kr. Vi behöver även kommande år på olika sätt stärka vår ekonomi om vi 
långsiktigt ska kunna reinvestera i och underhålla våra maskiner och anläggningar.  
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12.  Slutord 
Styrelsens arbete, har liksom under de närmast intilliggande åren, i stort präglats av 
att utveckla längdskidanläggningen och investeringen i den nya pistmaskinen samt 
JärvsjöRennet och DM 2008. 
 Av den plan som upprättades för utvecklingen av anläggningen fram t  o m  2009 så 
kan nu konstateras att planen är fullgjord dock med det undantaget att belysningen 
av hela spårsystemet inte kommer att genomföras. Frågan får hänskjutas till 
framtagande och beslut om kommande plan för verksamheten efter år 2009. 
 
Många medlemmar har varit aktiva i arbetet och styrelsen riktar ett stort tack till dem. 
 
Plantsättningen liksom lotteriverksamheten har gett betydande intäkter och styrelsen 
vill också här rikta ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till det goda 
resultatet. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till ledare och föräldrar som varit direkt aktiva i 
föreningens gruppverksamhet och bidragit till att vi kunna hålla gruppverksamheten 
igång på en bra nivå. 
Vi vill också rikta ett stort tack till JärvsjöRennet/DM:s  huvudsponsorer, Bilbolaget, 
SCA Folksam och Vilhelmina Taxi. Ett tack går också till övriga sponsorer för 
JärvsjöRennet. Vilhelmina kommuns marknadsföringstöd tackar vi också för. Utan 
allas stöd har vi inte kunnat genomföra tävlingen. 
 
Vi har på många sätt haft ett mycket framgångsrikt år men när det gäller 
tävlingsverksamheten måste vi tyvärr registrera en fortsatt nedåtgående trend både 
vad gäller deltagande i långlopp, distriktstävlingar och i kommunserietävlingarna.  
Här finns det möjlighet för den nya styrelsen att hitta vägar för att vända trenden, som 
t ex skulle kunna bidra till att vi nästa är med och slåss om första platsen i 
Kommunseriens klubbtävling. 
 
Trots en hög aktivitetsnivå och en fortsatt hög nivå på investeringarna har 
föreningens ekonomi kunnat kontrolleras på en acceptabel nivå. 
Men vi behöver ytterliggare förstärka föreningens ekonomi för att vi ska kunna 
fortsätta den positiva utvecklingen och det blir en viktig uppgift för den nya styrelsen. 
 
Avslutningsvis vill vi framföra en förhoppning om att föreningens positiva utveckling 
fortsätter och att vi också kan vända den negativa medlemsutvecklingen och under 
nästa år rekrytera fler medlemmar och ledare till verksamheten. 
Vi riktar ett stort tack till alla medlemmar i föreningen och överlämnar 
verksamhetsberättelsen för år 2007 och ställer våra platser till årsmötets förfogande. 
 
Järvsjöby i april 2008 
 
 
Lars-Gustav Eriksson  Karin Nilsson Fredrik Figaro 
ordförande   kassör   
 
 
Kicki Johansson



 


