
Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening                    
2013.11.20

Närvarande:
Närvarande: Daniel Långström, Christina Sandström, Rickard Degerman, Kenneth Sandberg, Anna 
Hilmersson, Jörgen Jonasson, Frank Drewes, Gunilla Granberg och Malin Holmgren. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande Daniel Långström hälsar alla välkomna.  
 
§2 Föregående protokoll
Godkännes. 

§3 Planering av aktiviteter

a.) Första advent

Richard kommer med förslag på en alternativ ”skyltsöndag”  där vi exempelvis har klappjakt för 
barnen, besök av tomten, fikaförsäljning osv. Vi planerar för ett adventsfirande söndagen den 1 
december, mellan kl. 13-15

Julmys på Holken 
Söndagen den 1 december kl 13-15. 

Kom och träffa tomten och passa på att lämna din önskelista till honom.  Många spännande 
aktiviteter för stora och små bla klappjakt, pyssel och korvgrillning. 

Pris: 20 kr för klappjakten /20 kr för glögg och pepparkaka
 

* Kaffe, glögg, russin, mandlar och pepparkakor (20 kr för fika) -Christina köper in! 
* Pyssel inne på Holken- Christina kollar med Tilde/Maja/Monika och Daniel kollar med Linda om 

de kan va intresserade av att ordna pyssel för barnen. 
* Julklappar till klappjakten - förslagsvis julgodis, adventskalendrar osv. (20 kr för klappjakten) - 

Kenneth köper in. 
* Julklappspapper/snören - Christina köper in. 
* Tomten- Kenneth ställer upp och agerar tomte. 
* Kartong där barnen kan lämna önskelistorna- Malin ordnar detta. 
* Kontakt med Inga som har hästar (Pris för detta får de i så fall bestämma) - Richard tar kontakt 

med henne och kollar ifall hon vill ta hit hästar. 
* Julmusik- Kenneth/Christina ordnar musik.
* Korvgrillning- Kenneth köper in detta. 
* Reklam- Jörgen fixar utskick samt utdelning av detta. 

Vi samlas 12.00 samma dag och förbereder! 



b.) Pimpeltävling/Skotercafé 
Preliminärt datum: 2014-03-16
Skall i år planeras i god tid så att vi kan annonsera större och planera ordentligt!

c.) Stick- och VirkCafé 
Fortsätter även till våren. Christina beräknar att detta startar i februari. 

d.) Gå-Bingo 
Vi funderar på att anordna Gå-Bingo framåt vårkanten (april). Där förslagsvis hälften av intäkterna 
av avgiften går till vinster och halva avgiften till föreningen. 

e.) Läxhjälp
Richard har skrivit ihop ett utskick, där man kan anmäla intresse till läxhjälp på Holken. Tanken är 
att elever, som är i behöv av hjälp kan komma till Holken och få stöd. Vi skickar ut ett utskick och 
ser ifall vi får några intresserade!

d.) Rallydag 
Förslaget är att åka buss från Holken ut till rallyskogen. Se rally och grilla korv hela dagen och 
sedan samlas åter på Holken för middag och pubkväll. Föramälan krävs för dagens aktivitet/
middagen. Och puben är öppen för alla medlemmar! 

Daniel och Jörgen kollar upp vilket datum som gäller och återkommer.

e.) Skotercafé och skidtävling
Preliminärt 2014-02-23

f.) Årsmöte preliminärt onsdag 26 februari.

§4 Ändring av mötesdag!
Vi ändrar mötesdag till första torsdagen varje månad då onsdagar krockar med fritidsaktiviteter för 
flera av styrelsens medlemmar. 

Inget styrelsemöte i december! Nästa styrelsemöte torsdagen den 16 januari!

§7 Ordförande avslutar mötet.
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