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Tid:  Onsdagen den 17 april 2013 kl. 18.30 
 

Plats: Järvsjögården 
 
 
 
Närvarande: Ulrika Magnusson, Fredrik Figaro, Peter Fahlander, Camilla Fahlander, 
Lars-Gustav Eriksson, Mats Figaro, Kjell Tinderfjäll och Maria Figaro Eriksson 

 
 
 

1. Öppnande 
 Ordförande öppnar mötet. 
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 De närvarande får rösta. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Peter Fahlander valdes som ordförande, Camilla Fahlander som sekreterare. 
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Mats Figaro och Jonas Gebart valdes enhälligt. 

 
5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt 

 Både på hemsida och i Vilhelmina Aktuellt har det annonserats, utlysningen 
 godkännes. 
 

6. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkännes. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 
I övrigt godkännes verksamhetsberättelsen. 
 
Kjell reflekterar över att det behöver klippas lite bättre, kantröjning, på spåret. Lite 
björkar skulle också behöva röjas bort, vilket tas till hösten, lägger Lars-Gustav till. 

 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning för år 2012 

Lars-Gustav redogör den ekonomiska situationen. Förvaltningsberättelsen samt 
balans och resultaträkningen föredrogs och godkändes. Justering: Årets resultat 
var 3 138:- Bilaga 1  

 
9. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.  Bilaga 2. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 
 



 
11. Fastställande av medlemsavgifter 

 Årsavgiften fastställdes till: 200:-/familj och 100:-/person som förra året. 
 

12. Fastställande av gruppavgifter 
 Samma avgift som tidigare år: 150:- för en träningsdag/vecka och 200:- för två 
 dagar/vecka, som föregående år fastställs. Summan gäller för en termin.  
 
 

13. Verksamheten 2013/14 samt behandling av budget för år 2013 
  
 

a) Plantsättning: 1 juni 2013 sätter vi plant i Hacksjön vid Hacksjöbergsvägen, 
20 000 plant. Samling kl 8:00. Ca 14 personer ställer upp så här långt, men 
fler skall tillfrågas.  
 
Mitt i förra sommaren kom det en plantkontrollant som kom med åsikter om 
förra årets plant. Han lät upprörd över plantsättningen, berättar Lars-Gustav. 
detta till trots att vi gjort kontrollrutor och kollat antalet. I år när man anmält 
sig för plantsättning så får man en kod av Lars-Gustav och sedan gå en 
plantkurs på internet på SCA:s hemsida. En kontrollant kommer även ut på 
morgonen, så i år borde vi kunna hålla den standard vi vill hålla.  

 
b) Fotbollsplanen: Vi skulle ha röjt där på planen och göra fint. Det skulle även 

behöva dikas där. Styrelsen får i uppdrag att planera in en dag före 19:e juni 
för röjning.  

 
c) Skjutbanan: I år har vi missat datumet för att söka bygdemedel för att lyfta 

muren. Även röjning behövs göras, samt några stolpar behöver ses över. 
Kjell, tillsammans med Totte, ser över behoven inför sommaren: skyltar, 
skivor och älgbilder. Totte (eller Alf-Gunnar) kanske kan se över detta med 
skyltarna och om det behövs så får man beställa nya skyltar. Vägen behöver 
ses över, så förslaget är att BBX grusar den och att man hyvlar den.  

 
Skjutbanan, ekonomi: Räkningen för rep och underhållet skickas till Lars-
Gustav och skall markeras med ”skjutbanan”. Avgifterna för skjutkvällarna 
brukar Totte hålla i. Årsmötet frågar Totte om han även i år vill hålla i det. 
Skjutavgiften har varit på 30:-. Årsmötet föreslår att priset höjs till 50:- både 
för enskild och för var jaktlagsmedlem. Medel som har kommit in under året 
är 4 450:- har kommit in på skjutningen. 

 
d) Skidanläggningen: Peter och Lars-Gustav tar in näten och presenningarna 

vid ”Allans Backe”, det är allt som behöver göras innan sommaren kommer. 
Till hösten behöver man ha en rejäl arbetsdag för att gå över anläggningen. 
Angående lampor till belysningen så skulle vi behöva köpa på oss lite lampor 
innan de försvinner från marknaden. Lars-Gustav kan köra ett par dagar 
innan höstens arbetsdag med kommunens klippaggregat. Vi skall dock be 
Jan-Anders klippa med slaghacken under hösten. Styrelsen får ta fram en 
dag för arbetsdag till hösten.  

 
 
 



e) Gruppverksamheten/Ledare: Ulrika tar hand om sommarfotbollen, som 
drar igång kring midsommar. Lars-Gustav inspirerar till vuxenträning. Lars-
Gustav åtar sig gärna att samordna träningarna för de större till hösten. 
Kanske till och med att man tränar två kvällar i veckan och kanske någon 
tävling som ligger lite närmare. För att kunna göra detta skulle de behöva 
konditiontränas, ex springa 2-3 km två tre kvällar i veckan. En knattegrupp 
skulle behöva ordnas till vintern – ledare till denna efterlyses! 
 

f) Tävlingsverksamheten: Vi söker ett tvådagars ”Järvsjörenn”, 18-19 januari 
2014. Angående termometer så har vi införskaffat flera sådana så att de 
tävlande får veta hur kallt spårets kallaste platser är.  
 
Kommunserietävling blir det säkert också.  
Kanske vi kan få upp intresset för att åka lite längre för att tävla? Även 
Vasalopp och Stafettvasa blir det säkert också. Även ”Lilla Vasaloppet” som 
Latikbergs skola kom och hade hit kan vara att räkna med.  
 
Stafetten som kommunserietävlingen slutade med blev en riktig ”hit”! Våra 4 
lag kom bra till. Vi skall peppa för nästa års stafett. Även om det blev lite 
missförstånd i hur det skulle genomföras. Man kan ta lyfta detta i 
kommunseriesamtalen, samt föreslå att man lyfter vinnarlagen på något sätt 
nästa år.  
  
Föreslagna budgeten för 2013 godkändes. 

 
g) Övrigt: Mats föreslår att man föreslår namn till ledarstipendium från 
kommunen. Mats föreslår: Lars-Gustav Eriksson. Styrelsen får kolla upp 
möjligheten att söka för i år, Peter ringer till Ingela.  
 
 

             
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit 
 

15. Årsval 
a) Beslut om antal styrelseledamöter 

  Antalet fem beslutades.  
 

b) Ordförande, 2 år  
  Peter Fahlander 
 

c) Sekreterare, 2 år 
Ulrika Magnusson   
 

d) Kassör  2 år: (Sitter 1 år ytterligare) 
Lars-Gustav Eriksson 

 
e) Styrelseledamöter: 

   
  Ledamot för 2 år: Fredrik  
  Ledamot, kvarstående 1 år: Jan-Anders 
 



f) Tre Styrelsesuppleanter för 1 år 
1: Maria Figaro Eriksson 
2: Carita From 
3: Christer Jonsson, tel: 070-562 46 79 

 
g) Två revisorer för 1 år 

  1: Marcus Eriksson 
  2: Jonas Gebart 
 

h) Valberedning fram till nästa årsmöte, 2 st  
   1: Ulrica Magnusson 
   2: Kjell Tinderfjäll 
 

i) Ombud till Skidförbundets årsmöte 
  Lars-Gustav Eriksson väljes som ombud. 
 

16. Utvärdering av JärvsjöRennet 2013 
Det gick fantastiskt bra! Vi fick jättebra kritik av Umeå. Det kan inte att sägas nog 
många gånger att det nu fungerar så jättebra. Ekonomiskt sett så gav det ett plus 
på 20 000:- för oss.  
 
Däremot behöver vi fundera över varför vi inte fick några som behövde sova över. 
Vi kanske behöver marknadsföra vårt arrangemang lite bättre, bland annat genom 
reklam och utskick. Eftersom vi inte själva åker till andra klubbar så blir det inte en 
naturlig marknadsföring.  
 
Ett förslag är att Per Elofsson, som nu jobbar på Swedbank (som är vår bank) skulle 
kunna komma på lördagen på Rennet och ha ett föredrag om sin tid som aktiv. 
Lars-Gustav ringer! 

 
17. Övriga frågor:  

Pistmaskinen, småjobb: Kjell föreslår att man skottar upp så att man får upp 
pistmaskinen så att man kan titta under den, då det är något som läcker.. Håkan 
Henriksson har lovat han skall hjälpa till med pistmaskinen så han tillfrågas. 
Tätningar till cylindrar och annat smått behöver göras. Mats och Fredrik kan 
hjälpa till att skotta.  

 
 
Bygdemedelsansökningar: På fredag kl. 11:00 kommer kommunen hit och vi 
skall lansera hur vi arbetar i byn. Lars-Gustav skall presentera, med en power-
point, hur byn har jobbat rent historiskt sett och sedan våra behov idag (både 
Intresseföreningen och Bygdeföreningen).  
 
För vår förenings del är det pistmaskin och belysningen som är aktuella frågor, 
men även Intresseföreningens behov av att få hjälp med taket på Järvsjögården. 
Målsättningen är att vi skall kunna komma några dagar sent med ansökan om 
pistmaskin.  
 
Lars-Gustav berättar även om möjligheten att söka till en kraftigare skoter för att 
hålla våra skoterleder öppna.  
 
 



Facebook: Järvsjöby IF finns på facebook. På hemsidan längst upp till vänster 
finns en länk. Från och med nu kommer all direktinformation att ske via 
facebook. För att hålla sidan levande kan man lägga in bilder och skriva en rad.  
 
Hästar: Camilla frågar om det är ok att under sommaren rida på spåret och de 
församlade samtycker. 
 
Tack till: Kjell tackas med en låda från Bergmans för att han ställt upp så 
fantastiskt med Pistning av spåren och annat, han har gjort ett mycket gott jobb 
med det! 
 Peter och Lars-Gustav tackas av barnen med fruktkorgar från 
Intresseföreningens familjer.  
 
Prickar:  Prickarna som inte blev över ”ö:et” på tävlingskläderna skall justeras. 
De skickas tillbaka, tvättade. Man lämnar dem till Lars-Gustav senast nästa 
vecka. Vill någon fler ha dräkten beställd så finns det tillfällen att göra det. 

 
 
     18. Avslutning 
 Ordförande avslutar mötet och tackar de deltagande för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                             ____________________________ 
       Peter Fahlander, ordförande                                      Camilla Fahlander, sekreterare 
 
 
 
 
 
_____________________________                               ___________________________ 
       Fredrik Figaro, justerare                                              Jonas Gebart, justerare 
 
 


