
Protokoll för Järvsjöby IF 
Styrelsemöte den 23 oktober kl 19:00 

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

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

§2.  Justerare Att justera protokollet valdes Karin Karlsson 

§3.  Dagordning Dagordningen godkändes. 

§4. Föregående Protokoll Föregående protokoll lästes och godkändes. 

§5.  Rapporter    a) Ekonomirapport  

Plusgirot avslutat. Övrig räkenskap  (Bilaga 1) 

En faktura från Millners på ca 900:- och en faktura från vilhelmina 

värme på 674:- skall undersökas om det är fel fakturerat. 

b) Arbete efter spåren 

Lars-Gustav har hyrt en klipp maskin av Sune Andersson 1500:-

plus bensinkostnad. Hela spårsystemet klippt.  

c) Skjutbanan 

Skylten till Skjutbanan är uppsatt måste stagas liten. 

d) Säsongsupptakt 

Träning för stora gruppen på onsdagar kl 19:00 tills snön kommer 

då blir det tisdag och torsdag. Lilla gruppen blir på torsdagar när 

snön har kommit. 

Pistmaskinsförare är Lars-Gustav, Magnus Furmark, fredrik Figaro 

och Peter Henriksson. 

Kläder har beställts åt Furmarks. Det gjordes även kompletterande 

köp så  att vi har hela ställ att sälja. Kostnad ca 8000:- plus tryck. 

Styrelsen godkänner köpet.  

e) Från möte ang. kommunserien 

Fredrik var våran representant. Följande datum bestämdes. 

11 jan (k) Latikberg reservdag 18 jan 

25 jan (k) Dikanäs Reservdag1 feb 

22 feb (f) Järvsjöby 

15 mars (f) Vilhelmina 

29 mars (k) Malgovik Mästerskapet. 



8000:- fås i bidrag till mästerskapet från kommunen.  

Alla upp till 12 år får medalj. Över 12 år får 1, 2, 3 medalj. 

Flitpris kommer att utdelas. Kommunseriepriset är däremot ett 

frågetecken. I övrigt skulle det vara som vanligt. 

Onsdag före tävlingen skall anmälan vara inne.  

f) Vårby IF skidläger 

Bokningar av skidläger från Vårby IF den 28-30 november och 

Nätra IF den 5-7 december. 

g) Övriga  

Farmartank: Den är inköpt till ett pris av 2500:- plus frakt. 

  

§6. Skjutavgifter Fakturaadresser:  

Järvsjö norra jaktlag  

Kurt Mellgren 

Umevägen 29 

911 32 Vännäs 

 

Järvsjö södrajaktlag 

Patrik Figaro 

Granvägen 60 

912 32 Vilhelmina 

Karin ringer och kollar antalet som skall faktureras. Tord-Gunnar 

har kassan för enskilda som har använt skjutbanan.  

§7. Hydraulcylinder En ny hydraulcylinder har köpts in för att den gamla ej lyfte 

brädan på pistmaskinen tillräckligt högt. händelser.    

§8. Diesel Beslutades att köpa in 700l diesel kostnad ca 8000:- 

 

§9. Järvsjörennet 2009 a) Allmänt 

Datumet är flyttat till den 17-18 januari 

b) Inbjudan m.m. 

Lars-Gustav har börjat med inbjudningarna. 

c)Insamling av nyttopriser och klassponsring 

Fredrik: Millners, Vilhelmina värme, OKQ8, YIT, Appelqvist 

Peter: Swebus, Norrskog 



Karin:JP:s, Bodycenter 

Arne: Tommy, Skogssällskap, Herbalife, Almroth`s 

Lars-Gustav: Många….. 

Förslag lades fram att man för 1000:- kan få ha en monter och sälja 

sin produkt. 

d) Budget 

Se bilaga 2.  

Distriktet betalarDM medaljer. 

Lars-Gustav tittar på en smart lösning för att kunna använda 

skyltar till rennet flera år så att det blir billigare. 

Möbleringen i tältet ses över så att tälten blir väl utnyttjade. 

Styrelsen beslutade att ställa en förfrågan till intresseföreningen 

om tälthyran då de får en stor del av intäkterna av tältet. 

§10. Aktiviteter Den 15 november blir det valla och utrustningsutbildning 

Den 4 och 11 december teknikkväll för vuxna Fredrik fixar fika 

och Lars-Gustav fixar inbjudan. 

§11. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns 

§12. Nästa sammanträde Onsdagen den15 december 19.00 järvsjögården. 

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

 

 

 

Lars-Gustav Eriksson Peter Fahlander  Karin Karlsson 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 


