
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby idrottsförening  

2011 05 11 Hos Fahlanders 18:30 
 

Närvarande: Peter Fahlander, Camilla Fahlander, Lars-Gustav Eriksson, Fredrik Figaro, 
Jan-Anders Jonsson och Jonas Gebart  

 
1. Mötets öppnande 
 Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
 Att justera protokollet valdes Jonas Gebart. 

3. Dagordningens godkännande 
 Godkändes 

4. Föregående protokoll 
 Lästes och godkändes 

5. Rapporter 
a. Ekonomisk rapport 
 Lars-Gustav redogjorde för ekonomin.  Balansrapporten: vi har en fordran på 

150:- sedan våren 2010. Det beslutades att avskriva skulden. På kontot: 50 
189,68. Vi ska fakturera gruppavgifter och medlemsavgifter, Peter fixar namn 
som behövs för detta. 

b. Spåren  
 Lars-Gustav åker och ser hur det ser ut på spåret. Redovisar senare vad som 

behöver göras. 

 
  

6. Plantering 2011  
 De som Peter vet är klara: Runo Figaro, Sven-Olov Hansson, Tom Lindberg, Arne 

Karlsson, Fredrik Figaro, Hampus Fahlander, Anton Jonsson, Jonas Gebart, Ulrika 
Magnusson, Jan-Anders Jonsson, Lars-Gustav Eriksson, Magnus Furmark & 
Kenneth Kristoffersson kommer.  

  

 Eventuella: Kjell, Jens-Olle, Niklas, Maria & Marcus, Mats Figaro, Hans-Urban, 
Bengt-Ola, Tommy.  

  

 Ska tillfrågas: Peter Henriksson (Peter), Ulrikas bröder (Jonas). 
 
 Tid & plats: 8:00 på skiftet.  
 
 Förberedelser: Lars-Gustav fixar rör, mesar och frågar om vi får låna en stor vagn av 

SCA till planthämtning. Fredrik Figaro lånar ut sin vagn. Plantorna behöver vattnas 
kvällen innan. Platsen behöver rekas och eventuellt snitslas, Fredrik frågar Magnus 
Furmark om det. Träff kl. 16:30 den 27 maj för att lasta plantorna.  

 

7. Pistmaskinsservice 
 Lars-Gustav ska undersöka vad man kan göra för att lösa problemet som är nu, 

skadad startkrans. Service till hösten. Det behövs kollas olja i växellådorna. 
Oljefilter, bränslefilter och olja behöver bytas. Ett aluminiumgräv på förarsidan 
behöver lämnas in för svetsning.  

 
 



8. Från Årsmöte 2011 
a. Budget 2011 
  Förslag på budget har Lars-Gustav gjort. Det ser bra ut, trots att det blir ett 

beräknat underskott på ca 3 300:-. Budgeten godkändes. 
 

b. Fotbollsplanen klippning etc 
Patrik fixade gräsklipparen inför vintern, men inför sommaren behöver man byta 

olja och ladda batteriet. Jonas fixar det. Oljan köper vi på OKQ8, då vi har 
konto där.  

 
 Vecka 28, 32 klipper Lars-Gustav. Hampus, Fredrik, Anton, Oscar och Patrik 

Figaro får förmånen att förfrågas om uppgiften, av Peter. 
  
 Peter har gjort en prisuppgift på fotbollsnät. Det beslutas att inköpas nya nät, 

ca 1 000:-. Peter fixar det.  
 

c. Skjutbanan renovering 
 Totte gör ett kostnadsunderlag under sommaren och Lars-Gustav tar hand om 

själva ansökan om bygdemedel.  
 

d. Träningarna till hösten 
  På årsmötet föreslogs fler tränare, med löpande schema, för att få mer 

 kontinuitet i träningarna, kanske: Lars-Gustav, Fredrik och Jan-Anders. Man 
 kan förslagsvis arbeta mer aktivt mot Latikberg. Det får funderas på till nästa 
 möte. 

   
 

9. Järvsjörennet 2012 
 Den 15 maj, måste ansökan läggas in, om man vill ha Järvsjörennet till nästa år. 

Många tävlande hade tyckt att det blev mindre bra tävling med bara en dag.  Lars-
Gustav har pratat med VIK om man kunde samordna tävling med dem, en dag i 
Järvsjöby och en i Vilhelmina. Vi föreslår VIK att vi lägger in ansökan om två 

tävlingsdagar. Beslutades att genomföra 2-dagars Järvsjörenn, i första hand i 
samarbete med VIK. Om inte VIK är intresserade, så genomför vi en egen 
tvådagarstävling.   

 
 Upplägg: massstart klassiskt på lördagen, jaktstart fristil på söndag. Lars-Gustav 

föreslår 21-22 januari i första hand.  
 
 Med priser har Lars-Gustav ett förslag: att dag ett dela ut plaketter till dem som vill 

åka hem, och nyttopriser delas ut dag två. Eventuellt kan vi sälja tävlingen till en 
större sponsor.  

 
 Många i byn tycker att det är tungt och jobbigt med tävlingen. Mötet är överens om 

att det är bättre att satsa och eventuellt ta köket i egen regi, om Järvsjöby 
Intresseförening inte orkar två dagar. 

 
 Kommunmästerskapet kommer också att bli här i Järvsjöby.  

 
 
 

 



10. Möte för längdskidklubbar Ansia Lycksele 28/5 
Lars-Gustav kontaktar skidförbundet, då ingen har möjlighet att åka dit. 
 
11. Övriga frågor 
Järvsjöby har ett lag till Stafettvasan: Tom Lindberg, Lars-Gustav Eriksson, Ida 
Oderstål, Tord Lundqvist och Jan-Anders Jonsson och Niklas Johansson. Det är bokat 
logi, kostnad 3 000:-, startavgift ca 2 500-3 000:-, enligt beslut på årsmötet betalar 
klubben detta.  
 
Det är SM i myrfotboll i tre klasser, det ska vara minst fem (helst 10-12 st, då det är tungt 
att spela). Anmälningsavgift ca 1 000:-. 2-3 juli går tävlingarna av stapeln. I dagsläget 
har vi inget lag.  
 

 Teambuilding för styrelsen föreslås hemma på Lars-Gustavs veranda under sommaren. 
Lars-Gustav står för grill och gas, Peter Fahlander står för organiserandet av detta. 
Verandan finns tillgänglig vecka: 27, 28.  

 

12. Nästa möte  
   18 augusti, kl. 18:30, hos Fahlanders.  
 

13. Avslutning 
 Peter tackade alla för ett trevligt möte. 

 
 
 
 
 
            Peter Fahlander                         Camilla Fahlander                  Jonas Gebart     
               Ordförande                                    Sekreterare                        Justerare 


