Årsmöte Yttersjö Fritidsförening
Protokoll
2016-02-25
§1. Mötets öppnande.
Kent Lagerqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2. Mötets behöriga utlysande.
Mötet beslöt att årsmötet var utlyst på behörigt sätt.
§3. Val av ordförande.
Till mötesordförande valdes Kent Lagerqvist.
§4. Val av sekreterare.
Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson.
§5. Val av justerare.
Till justerare valdes Conny Varodell och Nina Sandvik.
§6. Närvarolista/ röstlängd.
En närvarolista/röstlängd upprättades och fastställdes, se bilaga. (Bilaga 1)
§7. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§8. Verksamhetsberättelse 2015.
Kent gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit under det gångna verksamhetsåret.
Den fastställdes och lades till handlingarna.
§9. Ekonomisk redovisning.
Kenneth gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen.
Den fastställdes och lades till handlingarna.
§10. Revisionsberättelse.
Rodney Wilhelmsson föredrog revisionsberättelsen och revisorernas förslag till ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§11. Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, 2015.
§12. Medlemsavgift 2017.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2017 till 150 kr.
§13. Val.
Valberedningens förslag till ny styrelse 2016,se bilaga. (Bilaga 2)

§14. Val av valberedning.
Till valberedning valdes:
Andreas Frängsmyr, Myresjö.
Nina Sandvik, Gammbyn
Simon Holmgren, Klubben
Nina Sandvik är sammankallande.
§15. Verksamhet 2016
Årsmötet beslöt att stötta styrelsens följande förslag till verksamhet 2016.
– Traditionella festerna
– Utveckla Holken
– Sommarkafe
– Utveckla styrelsen
– Ekonomi
– Barnens Vasalopp
– Pimpeltävling
– Julmys
– Kurs/studiecirkel
– Pubafton
§16. Övriga frågor
* Hur förankras nya idéer? Styrelsen får i uppdrag att sprida info vidare till medlemmarna om det
kommit in förslag på nya aktiviteter på Holken. Finns kanske fler som är beredda på att driva samma
frågor om man är några stycken med samma intresse.
* Tjärdalens lekpark. Tjärdalens vägförening söker vidare efter lösningar för att få ekonomi att kunna
komma igång med lekparken igen.
* Förslag på att göra lokalen mer ljuddämpad, blir för hög ljudnivå på t.ex. pubafton. Funderingarna
har funnits tidigare men det beror på vad det kostar att åtgärda det. Det är en prioriteringsfråga,
huset behöver målas på utsidan och taket på uteplatsen måste bytas/fixas också. Finns det ekonomi
för det så är det möjligt att förbättra både utsida och insida.
* Bjännsjö fiskevårdsförening önskar att få lägga in information på YFF:s hemsida. Det går bra, är
bara positivt.
* Styrelsen får i uppdrag att utreda om betalning via ”swish” är möjlig och på vilket sätt.
§17. Avslutning
Kent tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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