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Motion till årsstämman 2021-10-30 avseende ändring och
komplettering av Ägardirektiven daterade 2015-10-31

ÄGARDIREKTIV
Grunduppgifter
Föreningsuppgifter
Jäckviks skoterförening
Organisationsnummer: 897002-0007
Associationsform:
Allmännyttig ideell förening.
Ägare
100 % medlemsägt

Bakgrund
Syftet med ägardirektivet
Syftet med det här dokumentet är att
• utgöra ägarinstruktioner till styrelsen för Jäckviks skoterförening (JSF)
• användas som ett operativt planeringsdokument för ägarna och som vägledning vid
tillsättning av styrelsen..
• tydliggöra för ägarkollektivet om att Stadgar, Ägardirektiv och Budget är de verktyg
som står till deras förfogande för att utöva ägarstyrning.

Valberedning och styrelse
Valberedningens sammansättning
Valberedningen skall bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet, samtliga
på 1 år.
Fördelningen av posterna bör som brukligt är vara representativ för ägarbilden.
Med den ansatsen och mot bakgrund av att boenheternas sammansättning består av Byn,
Norrmän och Svenskar är det därför rimligt att posterna i valberedningen fördelas med en
representant från vardera.
Styrelsen - Riktlinjer för nominering till och fördelning av styrelseposterna
Ordförandeposten utses av årsmötet utan hänsyn till fördelningsreglerna medan dom övriga 8
posterna fördelas enligt följande:
Byn (B), Jäckviks Fjällcenter (JF) samt Längdskidor (LS) bör vardera alltid tilldelas en
styrelsepost.
Tullbacken (T) , Silverudden (S), Tallkotten (T), Pinkelvikenområdet (P), Fjällsippan (F)
samt Hyttmästarbacken (H) skall dela på dom 5 övriga posterna efter ett rullande schema.
Suppleantposterna fördelas enligt ett lämpligt rullande schema.

JSF.s verksamhet
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JSF huvudsakliga verksamhet skall vara att under organiserade former upprätthålla och
utveckla skoterleder och längdskidspår inom Jäckviks by och dess närområden.
Vidare att genom samarbete/samråd med övriga skoterföreningar inom Arjeplogs kommun
kunna hålla en rimlig ledstandard i ett sammanhängande ledsystem.
Spårhållning för längdskidåkning har under de senaste 10-15 åren blivit alltmer efterfrågat av
medlemmarna. Ett antal olika spårsträckningar har utvecklats och prepareras i varierande grad
beroende på snötillgången. Även tidpunkten på säsongen kan påverka intresset för dom olika
alternativen. Se spårkarta på hemsidan.
I stadgarnas Ändamålsparagraf stolpas ett antal punkter, samtliga med fokus på
medlemsnyttan och det vi har gemensamt med Jäckviks by
Sammanfattningsvis All verksamhet skall bedrivas inom ramen för det som gäller för en
”Allmännyttig ideell förening” så som det beskrivs i Skatteverkets regler.

JSF.s geografiska verksamhetsområde
JSF.s geografska verksamhetsområde är vad avser dom allmänna ledsträckningarna:
• Hällbackaleden (Nasaleden) från Grutturs norra strand till Sädvajaures östra strand.
• Tjärnbergsleden fram till Saptasjöns västra strand.
• Riebnesleden fram till Riebnesjaures södra strand.
Därutöver finns inom det område som JSF har att ansvara för ett antal livligt frekventerade
färdstråk som vi också upprätthåller i rimlig omfattning efter medlemmarnas önskemål,
varom styrelsen kan besluta utan samråd med övriga föreningar.

Finansiering av verksamheten
JSF.s driftskostnader inklusive underhåll, avskrivningar för byggnader, maskiner och övrig
utrustning skall täckas av medlemsavgifter, ledavgifter samt sponsors- och reklamintäkter.
Strävan skall vara att överskottet från Jäckviksnappet och det därmed sammanhängande
lotteriet skall kunna avsättas till insatser för vidareutveckling av JSF med fokus på medlemsnyttan.

Om uttag av medlemsavgifter
Medlemsavgifterna skall vara differentierade så att dom i görligaste mån avspeglar
kostnaderna för den medlemsnytta som JSF erbjuder sina medlemmar.
Avgifterna uppdelas därför i:
• Medlemsavgift att tas ut av alla som bor och verkar i Jäckvik och skall ses som en
avgift för den medlemsnytta som JSF erbjuder i form av längdskidspår och att hålla
ihop vinteraktiviteterna i byn.
Den tas ut som en avgift per familj med boenhet (Hus,stuga eller husvagn) i Jäckvik.
Begreppet familj inbegriper i detta sammanhang även barn och barnbarn..
• Ledavgift att betalas för varje skoter som framförs på JSF.s skoterleder.

Mall för driftsbudgeten
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Syftet med mallen är att den skall utgöra underlag för uttag av medlemsavgifter, allt för att
säkra verksamheten uthålligt och för att undvika att underhållsskulder byggs upp.

Intäkter
Medlemsavgifter
Ledavgifter - År
Ledavgifter – Vecka/3dygn/dag/transit
Hyrskotrar
Bäddavgifter
Reklamintäkter skyltpelaren – Brutto
Balanspost - Eventuellt erforderlig andel av Nappetnettot
Summa intäkter
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Kostnader
Personalkostnader
Fastighet
Rep och underhåll
El
Räntor och försäkringar
Driftskostnader maskiner
Drivmedel
Service, rep & underhåll pistmaskin
”skotrar
Försäkringar
Övriga kostnader
Redovisningstjänster
Babshyra / Avgifter kontokort
Datakommunikation / hemsida inkl. drift
Kostnader för reklampelaren
Mindre handmaskiner och inventarier
Skyltar etc.
Markberedningar, kompl. broar etc.
Oförutsett
Avskrivningar
Skotrar
enl. plan
Pistmaskin enl.plan
Fastighet
enl. plan
Summa kostnader
Luleå 2021-09-30
Olof Juntti
Motionär
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