
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby Idrottsförening  

2011 08 18 hos Fahlanders 18:30 

____________________________________________________________________ 

 

Närvarande:  
Peter Fahlander, Camilla Fahlander, Lars-Gustav Eriksson & 

Jan-Anders Jonsson 
 
 

1. Mötets öppnande 
 Peter hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Val av justerare 
 Att justera protokollet valdes Lars-Gustav. 
 
3. Dagordningens godkännande 
 Godkändes 
 
4. Föregående protokoll 
 Lästes och godkändes 
 
5. Rapporter 

a. Ekonomisk rapport 
 Lars-Gustav redogjorde för ekonomin. På kontona finns 72 829:- 

respektive  långsiktiga kontot: 10 436:-, totalt: 83 265:-.  
b. Planteringen 2011 
 Vi satte ca 14 000 plant à 1:-. Det skulle ha blivit satt 20 000.  Ca 13 st 

hjälptes åt, men sällskapet upplöstes under dagen. SCA var inte så 
glada över att det blev lämnat ett litet ”sår” i skogen. 

  
 

  
6. Spåren, röjning, klippning, nät etc 
 Fotbollsplan: Planen användes inte i år, så Peter beställde inga nät, det får 

göras till nästa sommar. 
 Röja skidspåren: Lördagen 8 oktober, samling 8:30! Lars-Gustav bokar 

klippmaskinen från Vilhelmina Kommun. Peter frågar Peter Henriksson om 
han kan komma med sin slaghack. Det behövs också röjas på några ställen, 
samt sättas ut nät. Yrnät: Förslag på att köpa in yrnät och nya stolpar. 
Stolpar: 180 cm, runda impregnerade. Lars-Gustav kollar upp hur många 
stolp som behövs och prisuppgift på yrnät. Jan-Anders kollar pris på stolpar, 
ca 100 stolpar. 

 Snygga till: garaget för gräsklipparen och laga staketen som hänger vid 
stadion. 

 
7. Pistmaskinsservice 
 Lars-Gustav ser över pistmaskinen den 9 oktober. Jan-Anders frågar Kjell om 

han kan hjälpa till med den. Ett gräv behöver svetsas, Lars-Gustav lämnar in 
på ingengörsbyrån och kollar också upp om hur man gör med startkransen. 



Olja behöver köpas på Granngården. 
 
8. Träningar till hösten 
Vi stämmer av med föräldrarna om hur de vill ha det med träningar. Träff 

onsdagen den 5 oktober, klockan 18:30. Gofika. Camilla gör inbjudan till det. 
Fredrik & Jan-Anders kan tänka sig att vara tränare. 

 
 
9. Järvsjörennet 2012 
 Tävlingen är godkänd den 21-22 januari 2012. Täfteå har redan bokat logi! 

Vilhelminas skidklubb har tackat nej till samarbete.  
 Priser: Patrik var intresserad av att ragga presenter och sponsoravtal. Han 

ville dock vara ute i tid, så vi ser till att han får papperen kring det.  Det skulle 
behövas några större priser till i år. Peter och Lars-Gustav fixar ett 
snabbmöte den 13 september,  klockan 19:00, angående priser. Peter har 
lista på vilka som fixade vad förra året. 

  
 
10. Inköp av vallor 
Inventering av vallor och eventuell uppmärkning av omärkta sådana skulle 

behövas. 8-9 oktober går man ner och kolla det då.  
 
 
11. Övriga frågor 
Staffettvasan: Lars-Gustav, Jan-Anders, Thom, Niklas & Ida ställer upp. Lars-

Gustav föreslår träningsläger för att hålla peppen uppe, förslag den 27 
november för de inblandade. En reserv måste in: förslag finns på Magnus 
Furmark eller Anton. 

 
 
12. Nästa möte  
 Onsdag 26 oktober, kl. 18:30, hos Fahlanders.  
 
13. Avslutning 
 Peter tackade alla för ett trevligt möte. 
 

 
 
 
 
 
            Peter Fahlander                      Camilla Fahlander               Lars-Gustav Eriksson  
               Ordförande                                    Sekreterare                        Justerare 


