
Protokoll Styrelsemöte 
Järvsjöby Idrottsförening  

2013 04 22 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 Fredrik Figaro 
 
3. Dagordningens godkännande 
 Godkändes. 
 
4. Föregående protokoll  

                       Bordlägges till nästa möte 
 

5. Val av firmatecknare 
Till föreningens firmatecknare väljs styrelsen i sin helhet, samt ordförande och 
kassör var för sig 

                          
6. Rapporter 

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

35169:-   på kontot.  
     Årsansökningarna för spåren och fotbollsplanen är inskickade.  
 
b. Träningskläderna. 

Kläderna skickas tillbaka för att göra prickar över ”Ona” på fredag. 
Då görs även fler beställningar på kläder. 

  
c. Pistmaskinsservice läckage 
 Det var en koppling som var lös som skruvades åt. Tre gräv har skickats med 

Kenneth Kristofferson för att svetsas. Två tuber ska renoveras. Några slangar 
behöver också bytas, ett däck är jättedåligt. Vi avvaktar och ser ifall vi måste 
köpas ett nytt.  

      Lars-Gustav har skickat in en ansökan som ska tas upp i kommunstyrelsen, 
arbetsutskottet.  

 
d. Mötet med kommunen 

Lars-Gustav och Peter rapporterade från mötet. 
 

e. Övrigt 
Inga övriga rapporter. 

 
 

 
 



  
7. Ansökan om bygdemedel för pistmaskin 

Beslut: Vi ansöker om bygdemedel till en nyare pistmaskin. Lars-Gustav får 
uppdraget. 

 
8. Järvsjörennet 2014 

18-19 januari. Ansökan ska vara inne den 15 maj. 
 
9. Plantsättning 

a. Funktionärer 
Jacob, Kenneth, Jonas, Ulrica, Camilla, Hampus, Oscar, Peter H, Peter F, 
Maria, Marcus, Mats, Fredrik, Hans-Urban, Lars-Gustav, Tommy Moritz, 
Sven-Olof, Niklas J,( Ida, Mattias) 

b. Fika 
Föreningen står för vatten och en godbit. 

 
10. Från årsmötet 2013 

a. Lars-Gustav ringer Tord-Gunnar om att ansvara för skjutbanan som tidigare 
år.Vi söker bygdemedel för skjutbanan nästa år. 

b. Sommarträning/fotboll, vi börjar när planen har torkat upp på onsdagar 
klockan 18.30, Ulrica Skickar meddelande om det då det blir aktuellt. Vi 
pratar om ev mera träning när vi startat upp fotbollen. 

c. Gräsklipparservice, byta olja och kolla knivens skärpa, Fredrik fixar det. 
d. Röjning av fotbollsplanen/ klippning av gräset. Onsdag den 22 maj klockan 

18.30 träffas vi på fotbollsplanen för röjning.  
e. Klippschema tisdagar 

V 23 Lars-Gustav 
V 24 Peter 
V 25 Peter 
V 26 Maria 
V 27 Fredik 
V 28 Ulrica 
V 29 Maria 
V 30 Patrik 
V 31 Peter 
V 32 Fredrik 
V 33 L-G 
V 34 L-G 

 
f. Spårröjning Lars-Gustav klipper spåren den 15-16 augusti vi röjer med 

röjsågar och motorsågar den 18 augusti klockan 08.00. Maria fixar fika. Vi 
raggar personal till röjningen när vi har plantsättningen. 

 
g. Näten  

Lars-Gustav och Peter pratar ihop sig om när de tar ner näten, så fort snön har 
farit. 
 

h. Ledare till hösten, knattegrupp? 
Maria har tänkt tanken så vi får se. 
 

i. Upptaktsträff onsdag 23 oktober 18.30 Peter fixar gofika. 
 



 
 
 

 
 

 
 

11. Övriga frågor 
 

a. Inga övriga frågor 
 

12. Nästa möte 
Måndag den 16 september 18:30 Järvsjögården. 

   
13. Avslutning 

Tack för bra möte 
 
____________________________                         _______________________________ 
            Peter Fahlander                                                               Ulrica Magnusson 
               Ordförande                                                                      Sekreterare  
                                 
                                           ___________________________        
                                                         Fredrik Figaro 
                                                              Justerare 
              


