
Årsmötesprotokoll för Järvsjöby IF 
Den 20 april kl 18:30 2010 Järvsjögården 

 
 

Närvarande: Lars-Gustav Eriksson, Peter Fahlander, Fredrik Figaro, Ulrica Magnusson, Jan-Anders 
Jonsson, Magnus Furmark, Camilla Fahlander, Jonas Gebart, Mats Figaro, Tord-Gunnar Sandberg och 
Helena Skoglund 
 

§1. Öppnande 
Lars-Gustav hälsade varmt välkommen och öppnade årsmötet. Lars-Gustav delade även ut diplom 
till alla barn som hade varit och tränat under säsongen. 
 

§2. Fastställande av röstlängd 
Närvarande medlemmar får rösta. 
 

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Årsmötet valde Lars-Gustav Eriksson till ordförande och Peter Fahlander till sekreterare. 
 

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Årsmötet valde Camilla Fahlander och Ulrica Magnusson. 

 
§5. fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Årsmötet har annonserats i Vilhelmina aktuellt och på JIF:s hemsida. Utlysningen godkändes. 
 

§6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Bilaga 1 
 

§8. Styrelsens Förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för 2009 
Förvaltningsberättelsen samt balans och resultatsräkningen föredrogs och godkändes. Bilaga 1 
 

§9. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bilaga 1 
 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2009 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009 enligt revisionsrapporten. Bilaga 1 
 

§11. Fastställande av medlemsavgifter 
Årsmötet beslutade att ha samma avgifter som föregående år. 100 kr / familj och 50 kr /enskild. 
 

§12. Fastställande av gruppavgifter 
Årsmötet beslutade att ha samma avgifter som föregående år. 150 kr för en träningsdag och 200 kr 
för två dagar per vecka. För säsongen som har varit skickas 1 dag i veckan ut till alla pga att det 
har varit så få träningstillfällen. 
 
 
 
 



 
§13. Verksamheten 2010/11 samt behandling av budget 2010 

a. Plantsättning 
Ca 24000 plantor skall sättas åt SCA. Datum för detta blir 5-6 juni. 
 

b. Fotbollsplanen 
Det Finns en rishög som behöver brännas. Föreslogs att den bränns vid valborg. Styrelsen 
fick i uppdrag att titta över en försäljning av skotern till förmån för ett inköp av 
åkgräsklippare. Detta för att underlätta klippningen av planen. 
 

c. Skjutbanan 
Skjutbanan behöver lite småfix som Tord-Gunnar tog på sig att göra. Det finns även några 
större bekymmer, bland annat vallen. Detta fick styrelsen i uppdrag att se över och 
dessutom söka bygdemedel till. Ansökan skall vara inlämnad i feb 2011. Tord-Gunnar 
ansvar, även detta år, för skjutbanan. Årsmötet beslutade att höja avgiften till 75 
kr/säsong. 
 

d. Skidanläggningen 
Det behövs röjas ris och sly till detta finns det ett aggregat som vi kan låna av kommunen 
och det dras efter fyrhjuling. Det behövs även huggas bort lite större sälg på vissa ställen 
så att det går lättare att köra med pistmaskinen. Lampbyten. 
 

e. Gruppverksamheten/Ledare 
Lars-Gustav kommer ej att vara ledare nästa år pga tidsbrist. Fredrik vill också kliva av då 
han känner att inspiration och ork saknas. Förslag till styrelsen att ta fram mera sällskaps- 
och motionsträningar istället för tävlingsinriktad träning. 
 

f. Tävlingsverksamheten 
Lars-Gustav kittlar med stafettvasan och sa att det var ett av det roligaste han hade gjort. 
Deltagandet i kommunserien kanske kan få sig ett lyft av §13 e. Årsmötet beslutade att 
anordna Järvsjörennet 2011. Det blir endags tävling och den blir i januari. 
 

g. Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 

§14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga motioner inkomna. 

 
§15. Årsval 

a. Beslut om antal styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade om 5 styrelseledamöter. 
 

b. Ordförande, 1 år (fyllnadsval) 
Peter Fahlander valdes för 1 år 
 

c. Kassör, 2 år 
Lars-Gustav Eriksson valdes för 2 år 
 

d. Styrelseledamot, 2 år 
Jan-Anders Jonsson valdes för 2 år. Kvarstående ytterligare ett år Fredrik Figaro. 
 



 
e. Tre styrelsesuppleanter, 1 år 

Patrik Figaro, Roar Fagerdal samt Jonas Gebart valdes för 1 år 
 

f. Två revisorer, 1 år 
Ann-Louice Filipsson och Runo Figaro valdes för 1år 
 

g. Valberedning fram till nästa årsmöte 
Ulrica Magnusson och Camilla Fahlander valdes till nästa årsmöte 

 
h. Ombud till Skidförbundets årsmöte 

Jan-Anders Jonsson valdes till ombud 
 
i. Sekreterare, 1 år (fyllnadsval) 

Magnus Furmark valdes för 1 år 
 

§16. Rennet gick med ett plus på 24636 kr. I stort fungerar allt jättebra och vi skall vara stolta över 
våran skidtävling. Till nästa tävling skall vi dela ut fikabiljetter till funktionärerna så att 
byaföreningen kan få betalt för fikat som går till dem. 

 
§17. Övriga frågor 

 
a. TV:n i Jävsjögården 

Årsmötet bestämde att föreslå byaföreningen att höja hyran för idrottsföreningen med 
2000:- till 10000:- från och med 2011 om TV:n får vara kvar. Den ansågs ha stor 
betydelse för uthyrningsverksamheten. 
 

§18. Avslutning 
Lars-Gustav tackade alla som hade kommit och avslutade Årsmötet 2010. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Lars-Gustav Eriksson  Peter Fahlander 
Ordförande   Sekreterare 

  
 
 
 
 
 

Camilla Fahlander  Ulrica Magnusson 
Justerare   Justerare 


