
Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2017-09-21 

Närvarande: Fredrik Eriksson, Frank Drewes, Agneta Ivarsson, Christina Sandström, 
Kenneth Sandberg och Anna Hilmersson. 

* Fotografering av de styrelsemedlemmar som var på plats. De som inte kunde närvara 
på mötet ska skicka ett foto till Frank. 

* Alla nycklar ska snarast lämnas in till Kenneth. Han har ordnat ett nytt nyckelsystem 
(kodlåst nyckelskåp) som innebär att styrelsemedlemmarna kan komma åt en nyckel vid 
behov. Det är egentligen bara Fredrik, Christina och Kenneth som behöver ha nycklar. 

* Vi planerar en kommande filmvisning för barn, lördag 28 oktober kl. 15.00. Det 
kommer att bli en film (i dagsläget inte bestämt vilken) för barn från ca 5 år och uppåt. 
Christina och Agneta kommer att hålla i det och Kenneth fixar med det tekniska. Vi ska 
annonsera både på facebook, mejl och anslagstavlor. Det kommer att kosta 10 kr för 
filmen och 10 kr för den som vill ha popcorn. Christina fixar strutar till popcornen. 

* Frank har kollat upp styrelsemejlen och den verkar fungera som den ska så vi använder 
oss av den när vi mejlar styrelsen. 

* Bryggan. Kenneth tar upp den själv den här gången. Han har köpt en kedja och hänglås 
så bryggan kedjan fast på land. 

* Förslag till årsmötet: att extra sysslor som görs regelbundet läggs ut på områdena, 
(t.ex. lägga i och ta upp bryggan) alternativt att föreningsmedlemmarna får betala extra 
för att få tjänsterna gjorda. Det kommer att göras en motion som skickas med kallelsen 
till årsmötet så medlemmarna får möjlighet att komma och rösta på vilket alternativ de 
vill ha. 

* Pubkväll lördag 30/9. För att även locka barnfamiljer döps evenemanget till ”Byaträff 
för hela familjen med mat och pub”. KL. 17-19 finns det möjlighet att köpa mat och 
mellan 19-24 sedvanlig pub. Kenneth fixar inköpen, info på FB och mejl sköter Fredrik. 3 
som arbetar med serveringen (1 i kassan och 2 som fixar maten) Kenneth, Christina och 
Agneta. Sen räcker det med en person som står i kassan. Christina städar på söndag 
förmiddag, Holken är uthyrd på söndag e.m. och kväll. 

* För att städningen av Holken förhoppningsvis ska fungera bättre så köper vi in en 
golvmopp-ångmopp. Kenneth gör det. 

* Vi pratar om Facebook gruppen ska vara sluten eller öppen? Fördelar och nackdelar 
med båda alternativen? Vi tar med oss frågan till nästa möte. 

* Nästa möte torsdag 9 november kl. 19.00. 

Ordförande: Fredrik Eriksson 

Sekreterare: Anna Hilmersson 


