
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby idrottsförening  

2012 05 07 på Järvsjögården 18:30 
 

Närvarande: Peter Fahlander, Lars-Gustav Eriksson, Maria Figaro Eriksson, 
Fredrik Figaro och Ulrika Magnusson  

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

a. Ekonomisk rapport 
 Lars-Gustav redogjorde för ekonomin 53416,91 kr i kassan. Det finns några 

kundfodringar att få in. Kommunbidrag inkommit med 29000:- Kostnader för 
kommunserien skall faktureras de andra klubbarna.   

b. Bygdemedelsansökan 
Vi fick avslag på vår ansökan. 

c. Övriga rapporter 
 Vi har skaffat ett betalkort på Swedbank för våra inköp. Stationskort finns på 

kvar OKQ8. 
  

6. Plantering 2012 Lördag 2 juni 
 En krona plantan fick vi i år. Tallproblemet löstes på SCA det var inte vårt fel. Vi 

hade inte klarat detta utan Alf-Gunnars Hemek och Peters plantmaskin. 20 000 plant 
är nog vad vi orkar. 

 
7. Pistmaskin byte eller service 
 Vi måste skruva isär och titta på startmotorn först går den att justera? Lars-Gustav 

kollar vad det kostar på maskinservice. Fråga om Fredrik, Kjell och Jonas om de kan 
sammanstråla någon dag för skruvningen. Kolla upp vad bättre begagnade gräv 
skulle kosta. pistmaskinservice 30 september  

8. Nya träningskläder 
                     Överdrag byxa/jacka 1250:- barn 1600:- vuxen, tävlingsdräkt 750:- barn 950:- vuxen 
  mössa 219:-, väst 599-700:-, buff och pannband finns oxå. Vi beställer bara Överdrag 
  element plus. Klubben beställer hem pannband och buffor som priser eller om någon 
  vill köpa. Något små i storlekarna medlemslappar tillbaka senast 6 juli ca 6  
  veckors leverans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Sommar/hösten 
a. Fotbollskvällar 
 Klippning på tisdag för sommar fotbollen. Torsdagar kl 19:00. Förslag att 

 spela landhockey med innebandyklubba och innebandyboll. 
b. Barmark 
Barmarksträningen börjar  vecka 33. Lars-Gustav tar hand om det. 
c. Röjning 
Röjning av spår den 29 september kl 8:00 Betesputsar och röjsågar behövs. 
d. Upptakt 
Upptaktsträff 11 oktober 19:00 

  
 
  
10. Övriga frågor 

a. Maria vill starta träningar   
   Maria tar fram ett förslag på hantelset till träningen. Så får vi se hur vi löser 
   det ekonomiska. 

   
11. Nästa möte  
   10 september, kl. 18:30, hos Fahlanders.  
 
12. Avslutning 
 Peter tackade alla för ett trevligt möte. 

 
 
 
 
 
            Peter Fahlander                                               Ulrica Magnusson 
            Ordförande/Sekreterare                                                      Justerare 


