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Årsmöte Yttersjö Fritidsförening 
Protokoll 

2015-02-23 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Daniel Långström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet 
för öppnat. 

 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet beslöt att mötet var utlyst på behörigt sätt. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes i föreliggande form.  
 
§ 4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Daniel Långström.  
 
§ 5 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson.   
 

§ 6 Val av justerare 
Till justerare valdes Anna Plesman och Karl-Gustav Forsberg.   

 
§ 7 Närvarolista - röstlängd 

En närvarolista/röstlängd upprättades och fastställdes, se bilaga. (Bilaga 1) 
 

§ 8 Verksamhetsberättelse 2014 
Daniel gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit under det gångna 
verksamhetsåret. Valberedningen bestod av Kent Lagerqvist och Klas 
Sandström. Det stod fel i dagordningen. 
 Verksamhetsberättelsen fastställdes och lades till handlingarna. 

 
§ 9 Ekonomisk redovisning 

Kenneth gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen. 
 Ekonomiska redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 

§ 10 Revisionsberättelse  
Rodney Wilhelmsson föredrog revisionsberättelsen, och revisorernas förslag 
till ansvarfrihet.  

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 11 Ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade ett ge avgående styrelse ansvarfrihet för det gångna 
räkenskapsåret, 2014. 

 
§ 12 Medlemsavgift 2016 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2016 till 150 kr per hushåll. Alltså 
höjs avgiften med 50 kr. Styrelsen får i uppdrag att se över ev. förmåner för 
medlemmarna mot visande av medlemskortet. 
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§ 13 Val av förtroendevalda för 2015-16 

Årsmötet beslutade att utse följande förtroendevalda för 2015-16. 
Till ordförande valdes:  Kent Lagerqvist  
Till suppleant valdes:                        Daniel Långström 
                                                          Emma Norman 
 
 

§ 14 Val av valberedning 
Till valberedning valdes: Klas Sandström 
    Fredrik Eriksson 
     

 
§ 15 Verksamhet 2015 

Årsmötet beslöt att ge styrelsen följande förslag till verksamhet 2015 
− Traditionella festerna 
− Utveckla Holken 
− Sommarkafé 
− Utveckla styrelsen 
− Ekonomi 
− Barnens Vasalopp 
− Pimpeltävling 
− Julmys 
− Kurs/ studiecirkel 
− Pubafton 

 
§ 16 Övriga frågor 

a) Områdesindelning, styrelsens förslag: 
Tjärdalen slås ihop med Klubbenvägen och Kronotorpsvägen. 
Myresjö slås ihop med Sandåsbergsvägen. 
”Gammbyn” = övriga Yttersjö. 
Detta för att det ska bli en jämnare fördelning över antalet hushåll i områdena. 
Förslaget godkändes av årsmötet. 
Kan vi lägga ut fler aktiveter på resp. område? Som t.ex. ”Barnens vasalopp”, 
”Pimpeltävlingen” och ”Julmys”. 
Förslag att göra det för att avlasta styrelsen. Det kommer att innebära en 
aktivitet till/år för varje område, rullande schema. 
Aktiviteterna är viktiga för föreningens ekonomi men ett tungt lass för 
styrelsen att dra. Årsmötet godkände att styrelsen går vidare i ärendet. 
Det kom ett förslag att ”Höstfesten”, som senare år blivit en vinterfest, 
förläggs som tidigare på hösten och med ett fast datum: sista helgen i augusti. 
Detta för att förenkla för det området som ska anordna festen. 
 
b)Lekparken, Tjärdalen. 
Lekparken förfaller och vid 2014 års besiktning kom det fram att det krävs en 
stor investering(mellan 40000–60000) för att lekparken ska bli godkänd och 
säker. Lekparken är sedan besiktningen avstängd. Tjärdalens vägförening har 
inte möjlighet att ta den ekonomiska biten själva. Det finns inga pengar/bidrag 
att hämta från kommunen. Torsten Lindberg har i uppdrag att sammankalla en 
arbetsgrupp som jobbar vidare med detta, ordförande från varje vägförening i 
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byn. Det finns ett intresse att bevara lekparken men det saknas medel till att 
göra detta. 
 
 
 

 
§ 17 Avslutning 

Daniel tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Daniel avtackades med en blombukett som tack för sina två år som 
ordförande. 
Även Christina fick en blombukett för att hon gör ett så fantastiskt arbete som 
värdinna på Holken. 
 

 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
 
Anna Hilmersson  Anna Plesman  Karl-Gustav Forsberg
  


