
Årsmötesprotokoll 2014 

Tid: 29 april 2014 klockan 18,30 

Järvsjögården 

 

Närvarande: Peter Fahlander, Lars-Gustav Eriksson, Britt-Marie 

Elvindotter Eriksson , Helena Skoglund, Maria Figaro Eriksson, 

Grister Jonsson, Marcus Eriksson, Fredrik Figaro, Ulrica 

Magnusson 

 

1. Öppnande 

Mötet öppnas av Ordförande och inleds med kaffe och kaka. 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Alla närvarande får rösta. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Peter Fahlander valdes till ordförande och Ulrica Magnusson 

valdes till sekreterare. 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Marcus Eriksson som justerare och Christer Jonsson som 

rösträknare valdes enhälligt. 

 

5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt 

Via facebook, hemsidan och i Vilhelmina aktuellt har det 

annonserats. Utlysningen godkänns. 

 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 

Verksamhetsberättelse godkänns 



8. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och 

relultaträkning för år 2013 

Lars-Gustav redogör för den ekonomiska situationen. 

Pistmaskinen är en stor del av kostnaden. Ca 14-15000 

betalas av till Vilhelmina kommun varje år. Men när allt är 

betalt övergår maskinen i föreningens ägo helt och hållet. 

Summa i kassa 52 903,50 kr, summa tillgångar 67 31,50 

kr. Förvaltningsberättelsen samt balans och 

resultaträkningen godkändes. Bilaga 1. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bilaga 2. 

 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2013 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 

 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsavgiften fastställdes till : 200:-/familj och 100:-/person 

som förra året. 

 

12. Fastställande av gruppavgifter 

Förslag från Lars-Gustav att betala 250:-/säsong med 2 

träningsdagar i veckan. 100:-/säsong med 1 träningsdag i 

veckan. Förslaget godkänns, vi provar 1 år. 

 

13. Verksamheten 2014/15 samt behandling av budget 

för år 2014. 

Budgeterat underskott : 21 390:- , det är bekymmersamt. 

Behövs inkomstförstärning. 

 Förslag: Höstplantering 10-12000 plant, SCA är tillfrågad. 

 

Henrikssons EKO isolering AB: Värva kunder till Peter som 

utför en isolering och vi får från 1 000:- till JIF barn och 

ungdomsverksamhet. Det kommer att läggas ut lappar i 

brevlådan så får vi hjälpas åt att värva kunder. 

 



Sponsorhuset.se: Klicka på länken på JIF hemsida och 

klicka dig vidare till den butik du vill handla hos. eller gå in 

via sponsorhuset och klicka på föreningen du vill sponsra.  

På detta sätt får Järvsjöby IF en viss procent, detta varierar 

mellan butikerna. Sprid detta vidare, små medel blir stora 

tillslut  Ett informationsblad kommer att läggas i 

brevlådorna och facebook uppdatering kommer att ske. 

Plakat sätts upp vid majbrasan. 

 

a) Plantsättning: 31 maj Båttjärnkulln´ . Ringlista fixar 

styrelsen på nästa styrelsemöte. Kurs via SCAs hemsida 

för de som ska sätta, precis som förra året. 

 

b) Fotbollsplanen: Klipplista på planen fixar styrelsen på 

nästa styrelsemöte. 

 

 

c) Skjutbanan: Bygdemedel är sökt för reparation av 

skjutbanan. Total kostnad 180 000:- Alf-Gunnar Gebart 

är kontaktperson och arbetsledare för detta. 

Kommunstyrelsen fattar beslut den 15 maj. 

 

d) Skidanläggningen: Nät måste tas in och röjdag bokas. 

Styrelsen ser över lämplig dag på nästa styrelsemöte. 

 

 

e) Gruppverksamheten/ledare: Christer har börjat med 

innebandyträning på onsdagarna, håller på tills fotbollen 

börjar.  Ulrica är ansvarig för fotbollskvällarna i sommar. 

Barmarksträningen kör igång efter fotbollen.  

Lars-Gustav har haft utvärderingssamtal med 

ungdomarna, de är positiva och flera har önskemål om 

mera och hårdare träning. Alla har utvecklats enormt i 

vinter med teknik och ork i skidåkningen. 

 

f) Tävlingsverksamheten: Utvärdering av kommunserien, 

Eventuellt en motionsklass för yngre åkare med kortare 



sträcka, inget bestämt men tas upp till hösten. Framförd 

kritik om stafetten i Latikberg på kommunmästerskapet, 

dåligt planerat och genomfört.  

 

WWW-stafetten- Positivt, mycket publik, ROLIGT. Men 

det var dålig uppslutning från andra klubbar. 

  

Det kommer att anmälas ett lag till stafettvasan, ifall det 

blir många som vill åka kan det säkert fixas fler platser. 

 

Järvsjörennet är sökt till 17-18 januari 2015. Sökt DM, 

individuellt lördag och stafett söndag. Den 24 maj 

bestäms det på skidtinget. 

Långloppstankar…det finns flera alternativ på vägar. 

Många funktionärer och skotrar som är villiga att jobba 

behövs. Minst 100 startande för att kunna räknas som ett 

seedinglopp inför vasan. Vi lägger det på is så länge. 

 

(Vi skryter på Wingmarketing som har varit här många 

gånger för service och garantijobb på pistmaskinen.) 

 

g) Övrigt: Christer leder innebandyträning på onsdagar för 

ungdomarna. Nu finns det mål. 

 

14. Behandling av styrelsens förslag och rätt inkomna 

motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

15. Årsval 

a) Beslut om antal styrelseledamöter 

Antalet fem beslutades 

 

b) Ordförande 

Peter Fahlander 1 år kvarstående 

 

c) Sekreterare 

Ulrica Magnusson 1 år kvarstående 



 

d) Kassör 2 år 

Lars-Gustav Eriksson 

e) Styrelseledamöter 

Ledamot för 2 år Jan-Anders Jonsson 

Ledamot, kvarstående 1 år Fredrik Figaro 

 

f) Tre styrelsesuppleanter för 1 år 

Maria Figaro Eriksson 

Magnus Frisk 

Christer Jonsson 

 

g) Två revisorer för 1 år 

Jonas Gebart 

Marcus Eriksson 

 

h) Valberedning fram till nästa årsmöte 

Kjell Tinderfjäll 

Ulrica Magnusson 

 

i) Ombud till skidförbundets årsmöte  

Lars-Gustav Eriksson 

Peter Fahlander 

 

16. Utvärdering av Järvsjörennet 2014 

Allt gick bra detta år också trots få åkare. Synd att det inte 

var några seniorer. Vi ser ett minskande deltagande från år 

till år. Kan det bero på att vår egen klubb inte är ute på 

andra tävlingar?  Vi skulle behöva att det var minst 50 åkare 

till. Kanske kan vara bra att utveckla tävlingen till ett 

långlopp istället.. 

Men som vanligt får vi beröm för arrangemanget, vi håller en 

bra standard på tävlingen!  

 

17. Övriga frågor 

Fredrik och Lars-Gustav får uppskattning för hösten och 

vinterns träningar i form av presentkort på 



Sportringen/Jaktia , som föräldrarna till barnen och 

ungdomarna har samlat ihop. 

 

18. Avslutning 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                ________________________ 

Peter Fahalnder Ordförande                           Ulrica Magnusson Sekreterare 

 

 

 

 

  ___________________________ 

                                 Marcus Eriksson Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


