
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby Idrottsförening  

2013 01 29 på Järvsjögården 18:30 

 

 
Närvarande: Peter Fahlander, Camilla 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 Fredrik Figaro. 
 
3. Dagordningens godkännande 
 Godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
 Lästes och godkändes.  
 
5. Rapporter 

a. Ekonomisk rapport 
 Lars-Gustav redogjorde för ekonomin. Balansrapporten visar att vi har 57 

982,63 på kontot. Resultatrapport Rennet visar att vi om alla pengar betalas in 
får ett plus resultat på ca 20 000:-. För Rennet är allt betalt: priser, fika och 
övriga kostnader. Till detta tillägger Lars-Gustav om träningskläderna: att vi 
har räkningen  att betala på ca 35 000:-. 

 
b. Träningskläderna. 

 Eftersom det var problem med kläderna så har Lars-Gustav inte betalat in 
summan. Där har han gett firman två val: att vi skickar tillbaka kläderna för 
nyprintning av ”ö” på våra kläder och en kreditering på 5000:- eller 
nyprintning och fem överdragsset gratis. Inget svar är skickat. 

  
c. Järvsjörennet 2013 

Kommer alla pengar in har vi ett plus på ca 20 000:- nu har vi ett plus på ca 
8000:-. Umeå skickade ett uppmuntrande sms för ett fantastiskt arrangemang. 
Vi har satt upp nya termometrar efter spåret för att få så riktiga temperatur 
uppgifter som möjligt.  
 

d. Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter.  
  

6. Bokslut 
I tillgångar hade vi vid årets slut 42054:- enligt bilaga 2 : Intäkter 101 399:-, budgeterat 

106 880:-. Kostnader 98 000:-, budgeterat 106 000:-. Vi hade ett plus på 3 388, 59. Vi 
har en kundfordran som ligger och slaskar på 250:-, som vi troligt inte kommer att få 
in. Den skriver vi av och lämnar sedan över årets ekonomi till revisorn för beskådan.  

 
 
 



7. Årsmöte  
a) Budget årsmötet: Vi har ett lager på ca 13 000:-: Lars-Gustav föreslår att man bokar 

in det som kommer in via Trimtex som en faktisk lagerkostnad istället för en utgift. 
Se bilaga 3 för vad som finns i lager. Budgeten visar att vissa saker har redan hänt 
och sådant som kommer finnas i framtiden, ex. Plantsättning osv. Budgeten visar en 
beräknad inkomst på 121 711:- och en beräknad utgift på 132 373:-. För att uppnå 
balans så justerar vi med lagerkostnadsbokning, som också är mer rättvisande. 
Styrelsen godkänner budgeten för 2013, med justeringen.  

 
b) Tid och plats: onsdag 17 april, klockan 18:30 med go'fika och säsongsavslutning. 

Ulrika tar hand om go'fikat.  
 
8. Klubbmästerskap 

Onsdag den 20 mars, klockan 18:30. Vi kör klassiskt i år. 
 
9. Stafettvasan 2013 

Lars-Gustav har anmält ett lag: Nicklas, Tom, Jan-Anders, Staffan och Lars-Gustav. 
Klubben står för logi (3 000:-, inklusive frukost) och anmälsningskostnad (2 500:-). 
Tommy Moritz är chaufför och reserv i truppen. Lars-Gustav skall åka Vasaloppet 
och Jan-Anders skall försöka få plats där, så vi önskar dem lycka till! 

 
10. Kommunserietävling:  

a. Funktionärer: Peter har börjat ringa runt och fått ihop några funktionärer, 
men det är många platser kvar att fylla.  ingen saft ute.  
 

b. Fika: Fikabiljetter behövs lämnas ut. Intresseföreningen står för fikat. 
 
c. Vinster/Priser: Saft och godispåsar behöver köpas in. Ett förslag är att dela 

ut medaljer och godispåsen till knattarna vid målgången. Maria fixar 
fruktkorgen till tävlingen.  
 

d. Tid för att ställa i ordning för tävlingen: fredag klockan 18:00.  
 
e. Detaljer: Lars-Gustav säger att man måste få hem kommundatorn så att allt 

fungerar inför tidtagningen. Vi hämtar allt på kommunen måndagen den 11:e 
för att kunna göra det. Knattarna startar med 30 sekunders mellanrum. Andra 
grupper startar i masstart. 
 

 
11. Sportlotten:  

Vi bordlägger frågan om Sportlotten till Årsmötet och föreslår de församlade att 
sälja.  

 
12. Låna ut pistmaskinen till Järvsjödraget:  

Intresseföreningen skulle vilja pista ner till sjön inför Järvsjödraget. Styrelsen lånar 
ut pistmaskinen på följande premisser. Diselkostnaden står ”Draget” för (5 
liter/timme). Går något sönder får vi dela på kostnaden/arbete. Kör man ner den i 
Järvsjön så får Intresseföreningen stå för det.  

 
 
 
 



 
13. Övriga frågor:  
a) Frukten: vi fortsätter som vanligt.  
 
b) Datum för plantsättning: 1 juni 2013.  
   
14. Nästa möte 
 Måndag 11 mars 2013, 18:30 i Järvsjögården. 
 
15. Avslutning 
 Peter tackade alla för ett trevligt möte 

 
 
____________________________                         _______________________________ 
            Peter Fahlander                                                              Camilla Fahlander    
               Ordförande                                                                        Sekreterare 
                                 
                                           ___________________________        
                                                         Fredrik Figaro 
                                                              Justerare 
              


