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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 
2011.03.02 
 
 
 
Närvarande: 
Hans Granberg, Christina Sandström, Gunnar Pettersson, Kalle Forsberg, Håkan Uusimäki, 
Kenneth Sandberg, och Malin Halvardsson 

 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen, som innan mötet utskickats via e-post.  
 
3. Adresslista 
Styrelsen kontaktuppgifter kontrolleras, för att sedan kunna uppdateras på hemsidan.  
 
4. Styrelsens uppdragstid 
På årsmötet uppmärksammandes att styrelsemedlemmarnas uppdragstid, var felaktigt 
fördelad. Styrelsen genomför därför lottning bland de styrelsemedlemmar, som omvaldes på 
styrelsemötet. Detta för få en jämnare fördelning av uppdragstiden mellan styrelsens 
medlemmar.  Lotten utföll så att Christina Sandström och Gunnar Pettersson omvaldes på 1 
år.  
 
5. Mötesplanering 
Styrelsen beslutar att fortsätta ha möten första onsdagen varje månad klockan 19.00. 
Mötesplanering för 2011 bifogas i protokollet, se bilaga 1.     
 
6.  Ansvarsfördelning inom styrelsen 
Styrelsen går igenom fördelningen av ansvarsuppgifter samt inrättar även en ny kallad 
"Stugvärd". Stugvärdens uppgift är att bland annat kontrollera städning efter uthyrning samt 
även kontrollera Holkens skick löpande. Hans Granberg utses, som stugvärd.  
 
Styrelsen beslutar att inte utse vice poster. Detta för att underlätta styrelsemöten vid frånvaro, 
och låta alla ha ett gemensamt ansvar för ordförande- och sekreterarposten vid frånvaro.  
 
Ansvarig för uthyrning är även fortsättningsvis makarna Wilhelmsson. 
  
7. Nycklar 
Styrelsen går igenom vilka nycklar, som finns, samt vem som förvaltar dessa. Styrelsen 
beslutar även att beställa 4 nya nycklar till Holken, som fördelas inom styrelsen. Kenneth 
ansvarar för att före detta styrelsemedlemmars nycklar tas tillbaka.  
 
8. Ekonomirapport 
Kenneth går igenom föreningens ekonomi, som ser ljus ut efter höstens uthyrning till 
kommunen.  
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Vid nästa styrelsemöte skall ett protokollutdrag göras, så att ny ordförande Hans Granberg har 
rätt att teckna föreningens firma.   
 
9. Hemsidan 
Föreningens hemsida måste uppdateras. Bland annat måste styrelseförteckning och 
checklistor uppdateras. Styrelsen genomför detta under våren. 
 
Styrelsen diskuterar även vilka förbättringar, som är möjliga för hemsidan. Förslag inkommer 
på att styrelseprotokollen och stadgarna skall finnas tillgängliga på hemsidan, nyheter om vad 
som händer i byn/föreningen skall uppdateras löpande, fotot på byns aktiviteter och 
information om hur man bär sig åt för att bli medlem. 
 
Styrelsen beslutar även att ta bort "Tryggves mathörna" från hemsidan, då denna del inte 
längre efterfrågas bland medlemmarna.  
  
10. Pimpeltävling 
Pimpeltävlingen som i år planeras till den 27 mars planeras. Ansvarsfördelningen inför denna 
bifogas i bilaga 2.  
 
Alla i styrelsen tar gemensamt ansvar för insamling av vinster till lotteriet. 
 
11. Valborg 
I år ansvarar tjärdalen för valborgsfirandet. 
 
12. Friluftsdag? 
Styrelsen beslutar att avvakta med planerandet av en friluftsdag. Detta då vi redan har en 
aktivitet inplanerad. Och inte vet hur vädret ser ut om en månad. Vi avvaktar därför beslut till 
nästa möte.  
 
13. Pub 
Vårpub planeras till den 9 april. Hans och Kenneth ansvarar för denna. 
 
14. Städdag 
Planeras till i slutet på maj/ början på juni. Exakt datum bestäms på nästkommande möten.  
 
15. Skoterled 
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att kontrollera möjligheten av att upprätta en skoterled 
mellan Yttersjö och Kasamark/Hössjö. Kalle tar på sig ansvaret att arbeta vidare med denna 
fråga.  
 
16. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------  ------------------------------------------ 
Malin Halvardsson   Hans Granberg 
Sekreterare    Ordförande 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 

 
Mötesplan 2011 

 
 
 

Månad  Dag Tid Plats 
 Januari  5 19.00 Holken  
 Februari  2 19.00 Holken  
 Mars  2 19.00 Holken  
 April  6 19.00 Holken  
 Maj  4 19.00 Holken  
 Juni  1 19.00 Holken  
 Juli  6 19.00 Holken  
 Augusti  3 19.00 Holken  
 September  7 19.00 Holken  
 Oktober  5 19.00 Holken  
 November  2 19.00 Holken  
 December  7 19.00 Holken  
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Bilaga 2 

 
Checklista Pimpeltävling 

 
 
 

 

     
Vad Vem/När/Hur Ansvarig Genomfört 

Datum    

Reklam    

Huvudansvarig  Håkan  

Antal 
Produktion Affisch  
Uppsättning 

  

Skolor    

Skoterleder    

Skoterklubbar    

Tidningar    

Tävling    

Huvudansvarig  Gunnar  

Startkort 
Godis Start 
 

Kenneth  

Tävlingsledare  Gunnar/Kalle  

Megafon    

Avgränsat område    

Uppborrade hål    

Maggot    

Fiskekort    
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Priser    

 
 

Vad När Ansvarig Genomfört 

Lotteri    

Ansvarig    

Lottringar  Kenneth  

Priser    

    

    

    

Servering    

Ansvarig  Christina  

Fika    

Grill  Hans,Håkan 
Kenneth 

 

Material  Kenneth  

    

Övrigt    

    

    

    

    

    

 
 


