
Protokoll för Järvsjöby IF 
Styrelsemöte den 26 aug kl 19:00 

 
Närvarande: Lars-Gustav Eriksson, Karin Karlsson, Peter Fahlander och Fredrik Figaro 
 

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

§2.  Justerare Att justera protokollet valdes Fredrik Figaro 

§3.  Dagordning Dagordningen godkändes. 

§4. Föregående Protokoll Föregående protokoll lästes och godkändes. 

§5.  Rapporter    a) Ekonomirapport  

Plusgirot kommer nu att avslutas. Övrig räkenskap  (Bilaga 1) 

b) Golvet i pistmaskinsgaraget 

Golvet är gjutet och klart. Kostnad 9200:-. Behov av en mindre 

plåttunna för att lägga skrot i.  

c) Från plantsättningen 

36096 st plantor sattes på 8 dagar. Detta inbringade 36096*0,90= 

32486 kronor till föreningen. 

d) Arbetet med pistmaskinen 

Arbetet pågår. Lyftanordningen är ombyggd. Spårkallarna och 

hydrauliken skall monteras. Årlig service skall göras. Lars-Gustav 

behöver hjälp med att ta lös banden.  

e) Arbetet efter spåren 

Fredrik har det under åtanke. 

f) Skylt till skjutbanan 

Skylt till skjutbanan är beställd. Kostnad 991:- + moms. 

g) Från infomöte om Bingolotto mm 

Karin informerade om Bingolotter. Vi ställer frågan om 

lottförsäljningen på upptaktsträffen. Styrelsens förslag är 4 

lottringar per år. 

h) Övriga rapporter 

Lars-Gustav har ansökt om bidrag hos skidförbundet och 

kommunen för att vi skall kunna köpa en ny pistmaskin. 

  

§6. Inbjudan VSF håller infomöte den 17 september kl 19.00 i Folkets hus. 



§7. Säsongsupptakt Upptaktsträffen blir den 8 oktober med info om gruppindelning 

och kommande händelser. Camilla Fahlander fixar fika åt 15 

vuxna och 15 barn. Lars-Gustav fixar info och inbjudan.   

§8. Järvsjörennet a) Allmänt 

Rennet blir den 24-25 januari. Veteran DM herrar och damer 35 år 

och uppåt. 

b) Inbjudan mm 

Sponsor till inbjudningen av veteraner behövs (brev och porto). 

Tidtagningen hyrs in som förra året. 

c) Insamling av nyttopriser 

Flera måste hjälpas åt att samla in nyttopriser för det är ett stort 

arbete. 

d) Övrigt 

Vi hjälps åt att sprida datumet. Budget för järvsjörennet görs på 

nästa styrelsemöte. 

 

§9. Pistmaskinsförare Det behövs 5 förare till för att ingen skall behöva arbeta ihjäl sig. 

Frågan tas upp på upptaktsträffen. 

§10. Farmartank Pistmaskinen förbrukar ca 700-1000 liter diesel per säsong så en 

farmartank skulle underlätta väldigt mycket. Tanken skall kunna 

ställas inne i garaget. Priset på en ny farmartank är ca 9000:- inkl 

moms. Beslutades att lägg 5000:- på en begangnad. 

§11. Övriga frågor a) Flytt av rutschkana och gungställning  

Flytten blir nästa år. 

b) Helpension åt skidläger 

Ett skidläger som kommer till oss frågar om helpension. Lösningar 

för det är under behandling. 

§12. Nästa sammanträde Onsdagen den15 oktober 19.00 järvsjögården. 

§13. Avslutning Lars-Gustav avslutade mötet och önskade alla en trevlig kväll. 

 

 

 

Lars-Gustav Eriksson Peter Fahlander  Fredrik Figaro 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 


