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Årsmöte; Yttersjö fritidsförening 
2011 02 16 
 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Gunnar Pettersson hälsar alla välkomna, och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Årsmötet behörigt utlyst 
Årsmötesdeltagare anser årsmötet behörigt utlyst. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Årsmötet väljer Håkan Uusimäki, som ordförande för mötet.  
 
4. Val av sekreterare 
Årsmötet väljer Malin Halvardsson, som sekreterare. 
 
5. Val av justerare 
Stig Granberg och Frida Lindström väljs till justerare.    
 
6.  Närvarolista 
Närvarolista över årsmötesdeltagare bifogas i protokollet. 
 
7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt styrelsens förslag. 
 
8. Verksamhetsberättelse 2010 
Ordförande redogör för verksamheten 2010. Aktiviteter som genomfördes 2010 var; 
Sommarcafé, valborgsmässofirande, midsommarfirande, Höstfest (Vinterfest), 3 st. pubaftnar, 
byaloppis och fisketävling. 
 
9. Ekonomisk redovisning 2010 
Kassör Kenneth redogör för föreningens ekonomi. Året resulterade i ett minusresultat på 11 
279,72 kronor. Tilläggas bör dock att föreningen väntar på hyresintäkter från Umeå kommun 
på 23 500 kronor, som bör inkomma under februari månad.  
 
Föreningen har under året haft en extra utgift med anledning av att en hyresgäst har tappat 
bort en nyckel med tillhörande larmbricka. Denna typ av utgift kommer i fortsättningen att 
undvikas genom att ett tillägg i hyreskontraktet införs, som innebär att hyresgästen själv 
kommer att få stå för all kostnad i samband med förlorad nyckel med larmbricka 
 
Diskussion har först kring huruvida Holken ska listas som tillgång eller ej i den ekonomiska 
redovisningen. Vårt försäkringsbolag anser inte att någon värdering av fastigheten är 
nödvändig, detta då vi har tecknat en fullvärdesförsäkring. Ett fastställt värde på fastigheten 
kan vid ett ev. försäkringsärende vara till föreningens nackdel, om värdet vi har angett ligger 
lägre än marknadsvärdet. 
 
Kenneth har även upprättat en detaljerad inventarielista över Holkens samtliga tillgångar, så 
att ev. försäkringsärenden kan underlättas i framtiden. 
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10. Revisorernas berättelse 
Revisorerna redovisade sin granskning av föreningens räkenskaper och föreslog att mötet 
skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års ekonomiska redovisning. 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet och ekonomisk 
redovisning 
 
12. Medlemsavgift 2012 
Mötet beslutar att låta årsavgiften på 100 kronor per hushåll/år vara oförändrad. 
 
13. Val 
Årsmötet beslutar att välja Hans Granberg, som ny ordförande i föreningen. 
 
Till ordinarie ledarmöten väljs; Gunnar Pettersson, Christina Sandström, Frank Drewes, Hans 
Olof Olofsson och Håkan Uusimäki. 
 
Till suppleanter väljs; Margaretha Lundberg, Gunilla Lundström och Kalle Forsberg. 
 
Till revisorer väljs Roland Boström och Rodney Wilhelmsson. Och till revisorssuppleant 
Staffan Nordström. 
 
14. Val av valberedningen 
Till valberedning för 2011 valdes Anna Hilmersson (sammankallande), Frida Lindström och 
Stig Granberg. 
 
15. Verksamhet 2011 
Ordförande visar den planerade verksamheten för 2011. Som till stor del består av att utveckla 
och fortsätta bedriva den verksamhet som förningen har haft.  
 
16. Budget 2011 
Kassör Kenneth Sandberg redogör för budget 2011. Mötet beslutar att godkänner föreslagen 
budget.  
 
17. Utveckla och förbättra föreningen 
Styrelsen har till mötet tagit fram olika förslag på nya aktiviteter; Gå-bingo, Barn OS och 
Yttersjö friluftsdag. Mötet ger kommande styrelse ansvar att utveckla dessa idéer. 
 
18. Övriga frågor 
 
a.) Skoterled 
Förslag på att upprätta en skoterled mellan Yttersjö och Kasamark/Hössjö inkommer. 
Årsmötet ger kommande styrelse i uppdrag att arbeta vidare med detta förslag. 
 
b.) Nycklar 
 Nycklar vid uthyrning skall alltid hämtas hos nyckelansvarig.  
 
 
19. Mötet avslutas 
Gunnar Pettersson avgående ordförande avtackas med en blombukett. Gunnar tackar för 
denna tid! Föreningens nyvalde ordförande Hans Granberg tackar för förtroendet att driva 
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föreningen vidare.  Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Malin Halvardsson  
Sekreterare    
 
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
Frida Lindström   Stig Granberg 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 


