
Styrelsemöte Järvsjöby idrottsförening 
19/5 2010 Järvsjögården 19:00 

 
Närvarande: Lars-Gustav Eriksson, Jan-Anders Jonsson, Fredrik Figaro,  

Jonas Gebart och Peter Fahlander. 
 
 
§ 1 Välkommen 

Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Justerare 
 Fredrik valdes att justera protokollet 
 
§ 3 Dagordning 

Godkändes 
 
§ 4 Rapporter 

a) Föregående protokoll   
Godkändes 
 
b) Ekonomirapport  

Lars-Gustav redogjorde kort för ekonomin. bidrag sökt 12000 spåren 8000 gården 1000 planen 
om detta läggs till resultatet om planten kommer ut har vi ca 75000 till sommaren. 

 
 
c) TV på Järvsjögården   
Hyres höjning från 2011 till 10000:- till bya föreningen. Detta så att tv avgiften kan betalas. 
 
d) Övrigt 
kaos i västerbottens skidförbund. Ordförande har avgått tvärt. 
 
 

§ 5 Kommunserien utvärdering 
Utvärderingsmöte innan semestern Peter mailar Camilla + alla. 

 
§ 6 Inbjudan från längdkommiten västerbottens skidförbund,Ansia Lycksele 

Frågar magnus om han har möjlighet att åka. 
 

§ 7 Förfrågan från SISU Anders Långström  
Inga förslag framkom. 
 

§ 8 Stim 
Vi får kolla upp det till tävlingen. 
 
 
 



§ 9 Plantsättning 5-6-juni 
Lars-Gustav ordnar utr. Vi behöver 2 bilar två släp  undersöker behov av släp. Hämta 
torsdagkväll utkörning Fredagkväll. Fredrik och Jonas rekar och märker ut lastplatser. frågar 
Alf-Gunnar om att köra ut med Hemeken. Sättpersonal delas upp på ringlista. Färdigringt 
rapporterat söndagkväll 23 maj till Peter. 

 
 

§ 10 Fotbollsplan, Gräsklippare, klippning 
Inköp av klippare limit 10000:- Lars-Gustav säljer skotern till skroten Jonas kollar på blocket. 
Innan midsommar skall det vara klart. Klippschema  Jonas v 23,v 35 Fredrik v 24,v 32 
Kennet v 25 Peter 26, 28,29 Lars-Gustav v 31,33,34  Patric Figaro v30? Den som har klippt 
ser till att klipparen är tankad. Lars-Gustav köper tre dunkar och ställer i garaget. Peter fixar 
ordningsregler att sätta upp i garaget nyckel byte etc 
 

§ 11 Skidanläggning, röjning 
Planering av röjdag skjuts till nästa möte. 
 

§ 12 Skjutbanan vad behöver göras 
Peter Pratar med Totte om besiktning och om han kan ta på sig att ta fram vad som behöver 
göras och kostnads beräkning. 

 
§ 13 Övriga frågor 

a) Email  Mailen flyttas till Peters dator. 
 

b) Västerbottens skidförbund vill ha ungdomsläger. Kan vi stå som arrangör? Vi är med 
och för diskussionen och kan vi göra bra vinst på det ställer vi upp. Lars-Gustav håller 
kontakt. 

§ 14 Nästa sammanträde 
      tisdag 10 augusti 2010 18:30 Järvsjögården 
 

§ 15 Avslutning 
 Peter tackade och önskade alla en gott natt. 

 
 
 

 
 

     
Ordförande                          Justerare 

Peter Fahlander                Fredrik Figaor 


