
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby Idrottsförening  

2011 10 26 hos Fahlanders 18:30 
____________________________________________________________________ 

 

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

 
 

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. Företagskontot: 38 223.88 

Placeringskontot: 10 435.20. Totalt: 48 659.08 Flera har inte betalat 
avgifter för förra säsongen, men Lars-Gustav ska påminna berörda 
medlemmar om det.  

b. Pistmaskinsservice 
 Pistmaskinen är servad och klar, det är bara lite svetsning kvar innan 

den är färdig att tas i bruk igen. Det är två fettnipplar som behöver 
bytas också.  

c. Kommunserien 
Peter är kontaktperson för kommunserien. Vi har ansvaret för 

annonseringen, som ska ut v 50. Lars-Gustav skall fixa att den blir 
gjord. Sedan får ju arrangerande klubb ansvara för ev. Närmare 
annonsering.  

 
Det blir Vilhelmina som gör första exel-filen, sedan får arrangerande 

förening ansvaret för att fylla i filen, ochskicka den vidare. Så skall det 
skötas nu. Vi fixar priser och plaketter också.  

 
Gällande lotteridragning. Varje tävling klipper man resultatlistorna i remsor 

och sparar i en burk. Man behöver ha tag på motionärslistorna också, 
för att få med dem (de samlar ju också poäng till sina klubbar).  

  
 På kommunmästerskap delar man ut diplom till dem som vunnit 

serien. Plaketter till dem som vunnit dagens tävling, alltså 
kommunserietävlingen.  

 



d. Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter. 
  

6. Järvsjörennet 2012 
  
 Vi har börjat jobba på sponsringsavtalen, vi har bokat tidtagare och speaker, 

sedan ska det väl börja jobbas på inbjudan och hemsidan. Fikat under 
dagarna fixar byaföreningen.  

  
 Vi fixar frukosten själva, 50:-/frukost. Ägg, gröt, mackor, bra med pålägg en 

bra musli – lördag och söndag morgon. Troligt kan det handla om ca 20 
personer.  

 
7. Utbildning tävlingsledare 19 november 
 Ingen hade möjlighet att åka till någon utbildning, så det blir inte aktuellt.  
 
8. Övriga frågor 
 Det har blivit stolpar uppryckta, men Peter ska sätta tillbaka dem.  
 
9. Nästa möte 
 Onsdag den 14 december, 18:30 hemma hos Fahlanders.  
  
 
10. Avslutning  
 Peter tackade alla för ett trevligt möte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
            Peter Fahlander                      Camilla Fahlander               Lars-Gustav Eriksson  
               Ordförande                                    Sekreterare                        Justerare 


