
Protokoll för Järvsjöby IF 
Styrelsemöte den 17 December kl 19:00 2008 

 
Närvarande: Lars-Gustav Eriksson, Karin Karlsson, Arne Karlsson, Peter Fahlander, Jan-
Anders Jonsson 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  

Räkenskap  Se Bilaga 1. 

Fakturorna från Millners och Vilhelmina värme var till skjutbanan 

så det var inget fel med dem.(togs upp föregående möte) 

Ena jaktlaget har nu betalt avgiften.  

Avier för Gruppavgifter är ej utskickade. 

Avier för medlemsavgifter kalenderår 2008 är ej utskickade. Karin 

ser till detta. 

b) Vårby IF 

Vårby IF var jättenöjda med skidlägret de hade 28 – 30 november. 

Det var 29st som var här och det inbringade totalt 5200:-. Av dessa 

skall intresseföreningen ha 3000:- för lokalen.  

c) Träningsgrupperna 

Jens-Olle tar hand om den äldre gruppen och Lars-Gustav tar hand 

om de yngre på torsdagar när inte Fredrik har möjlighet. 

g) Övriga  

Inlandstrippeln är en ny tävling som går av stapeln i Storuman den 

8 mars, Vilhelmina den 15 mars och Lycksele den 28 mars. Detta 

kanske kan vara början till en inlandsserie. 

§6. Ev byte pistmaskin Kommunen har godkänt vår ansökan om bygdemedel på 178.500:-

.Detta ger oss möjlighet att införskaffa en nyare pistmaskin. 

Styrelsen beslutar att använda bygdemedlet och köpa in en ny 

pistmaskin. Lars-Gustav har hittat en maskin i Lima som han åker 

och tittar på. Är den maskinen bra och man kommer överens om 

utrustning och pris så köps den in. Styrelsen godkänner detta. 



§7. Järvsjörennet 2009 a) Allmänt 

……Se nedan….. 

b) Inbjudan m.m. 

Lars-Gustav har skickat ut inbjudningarna. 

c)Insamling av nyttopriser och klassponsring 

Insamling av nyttopriser går trögt. 

d) Datum för informationsmöte 

Den 7 Januari 19:00 blir det Informationsmöte om Järvsjörennet. 

e) Budget 

Det blir inga nya skyltar och inga priscyklar. Detta för att hålla ned 

kostnaderna lite.  

§8. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns 

§9. Nästa sammanträde 14 februari blir det fritänkardag för att sätta upp mål inför 

framtiden. Lars-Gustav fixar inbjudan. Nästa styrelsemöte blir den 

16 februari 19:00 Järvsjögården.  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars-Gustav Eriksson Peter Fahlander  Fredrik Figaro 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 


