
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby Idrottsförening  

2013 01 06 på Järvsjögården 18:30 
 
Närvarande: Peter Fahlander, Lars-Gustav Eriksson, Jan-Anders Jonsson, 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 Ulrika Magnusson. 
 
3. Dagordningens godkännande 
 Godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
 Lästes och godkändes.  
 
5. Rapporter 

a. Ekonomisk rapport 
 Lars-Gustav redogjorde för ekonomin. Efter priserna och kläderna är betalda 

är det ganska tomt i kassan. Men det kommer in pengar till klubben då 
träningskläderna blir betalda. Mössorna är till försäljning för 240:- per styck.   

 
b. Träningskläderna. 

Kläderna har kommit, är utdelade och fakturor skickade med 10 dagars 
kredittid. Det var inga prickar över ”ö-et” på ordet Järvsjöby som är skrivet 
stort på ryggen och färgen på det gröna blev inte som den tidigare dräkten. På 
måndag kommer Lars-Gustav att tala med säljaren av träningskläderna om 
hur man kan göra för att kompensera för felen. 
 

c. Övriga rapporter 
 Pistmaskinsansökan: Vi skickade in en ansökan och muntligt har det blivit 

ett avslag. Kommunen skulle utvärdera systemet. De lär har ifrågasatt att vi 
redan har en pistmaskin, men Lars-Gustav vill gärna ta upp frågan med  
kommunen och berätta läget om vår pistmaskin, som kostar ganska mycket i 
reparationer. Kanske kan man fråga om man får möjlighet att göra en 
”makeover” på nuvarande maskin, med hjälp med kommunen. Lars-Gustav 
hoppas att den håller över  Järvsjörennet.  

  
  
6. Kommunserien/tävling:  
Inget protokoll skickat från den träffen, men Peter redovisar vi har 

kommunserietävling (fri stil och masstart) den 16 februari 2013. Övriga tider: 
27 jan Latikberg klassiskt, 16 februari Järvsjöby fristil, 10 mars i Klimpfjäll 
klassiskt, 24 mars i Dalasjö (kommunmästerskap) klassisk stil och 
byastefetter . Nytt för i år är att alla deltagande barn får en godispåse. 
Företagskampen: när det anmäls skall det anges även företagskampen.  I 
slutet på januari kommer Vilhelmina att fixa en tidtagarkurs på den nya 
klockan. 



 
7. Facebook:  
Vi lägger upp en sida på facebook och håller den uppdaterad. Lars-Gustav ordnar det. 
 
 
8. Järvsjörennet 2013: 
Patrik Figaro har fixat 5 kg godis. Det är lite mindre med nyttopriser i år. Maria fick 

tyvärr sponsorbladen lite sent, men det skulle gå bra. Funktionärslistan: den är i stort 
sett klar rapporterar Peter. Vi har två sjuksköterskor på plats: Maria och IngBritt 
Fahlander som tar med lite första hjälpen saker. Spåret för 1,5 km kommer att 
justeras lite i år, något som kommer att underlätta bland annat i masstarten för de 
lägre klasserna. Genomgång på fredagen på starterna.  Masstarten innebär en del 
arbete på fredag kväll med märkta pinnar.  Manuell tidtagning: kommer att fixas helt 
manuellt i år. Samling för funktionärer: lördag klockan 9:00 till de flesta funktionärer 
(de som skall vara parkeringsvakter har tid något tidigare), samt söndag klockan 
8:30.  

 
Kantiner: Fredrik skall försöka ordna sådana. Maria tar frågan om att vara ”Vargen” till 

Intresseföreningen. Att fixa: plastpåsar till klubbarna (ca 60 st), saft 2 dl/dag och 
åkande (ca 30 liter färdig saft), batterier till mickar, märkfärg. Högtalaren behöver 
troligt också fixas: tala med Tom om ljudanläggningen. Starten skall ha en mick i år, 
headset till Alf-Gunnar. Boka: hotellrum till Tobba. Lars-Gustav ringer 
Lokaltidningen, VF och VK. Även fikabiljetter, skyltar. Ulrika fixar ”2013” på 
statyetterna och ställer i ordning prisbordet.  

  
 Angående spåret är det köldvarning till helgen. Det har blivit svallis i Sallmans 

backe, ett problem nytt för i år. Lars-Gustav kollar det på tisdag. Kanske kan man 
lägga en presenning på och skotta snö över. Peter hjälper honom med det på tisdag. 
Jan-Anders efterlyser snygga spår till tävlingen. Resultatlistor att kopiera och sälja är 
ingen idé. 

 
9. Övriga frågor 
 Det har hänt att pistmaskinsgaraget varit öppet, men vi vet inte vem som varit där. 

Inget är dock saknat som man sett. Peter låter fixa några fler nycklar på ”Bil & 
Fritid” till garaget då det är några för lite.  

 
10. Nästa möte 
Torsdag 24 januari 2013, 18:30 i Järvsjögården. 
 
11. Avslutning 
 Peter tackade alla för ett trevligt möte 

 
 
____________________________                         _______________________________ 
            Peter Fahlander                                                              Camilla Fahlander    
               Ordförande                                                                        Sekreterare 
                                 
                                           ___________________________        
                                                      Ulrica Magnusson 
                                                              Justerare 
              


