
Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2018-08-30 

Närvarande: Kristoffer Nilsson, Fredrik Eriksson, Christina Sandström, Agneta Ivarsson, Marcus 
Nordin och Anna Hilmersson. 

1. Mötet öppnas. 

2. Kenneth informerar på nästa möte hur årets sommarkiosk gått. 

3. Aktiviteter: * Loppis på Holken söndag 23 september. 7 stycken som bokat bord hittills, det finns 
möjlighet och plats för att ha 9–10 bord. Christina håller i trådarna när det gäller loppisen. 

* Pubafton på Holken lördag 29 september, 19.00-00.00. Förutom dryck kommer det finnas möjlighet 
att köpa korv med bröd och snacks. Kenneth och Fredrik sköter inköpen. Agneta, Anna, Christina och 
Fredrik står i baren. Vi tar fram en aktuell medlemsförteckning då det krävs att man är medlem för 
att få komma. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats under kvällen. 

* Christina och Agneta ordnar bio/matiné för barn 6–7 år och uppåt. Söndag 4 november kl. 15.00. 
Biobiljetter och strutar med popcorn ska fixas. 

* Fredrik tar på sig att ordna ett disco för barn 5–12 år, inget datum bestämt men blir någon gång i 
november. 

4. Byte av lysarmatur på inglasningen? Förslag på att det görs mysigare där och att det görs innan 
pubaftonen. Agneta tar på sig att köpa LED-lampor och ljusslinga med ström, de med solceller 
funkade inte. 

5. Höststädning. Ingen städning, Christina putsar fönstren. 

Utedasset är katastrof. Toalettringen måste fixas, locket är borta. Väggarna måste målas. Vi får ta tag 
i det till våren. Utemöblerna ska ses över.  

6. Frank ska uppdatera hemsidan. 

7. Brevet till medlemmarna ska göras klart och skickas. 

8. Sommaransvar Holken, istället för höstfest. En checklista måste finnas över arbetsuppgifterna som 
ska göras, Fredrik har gjort ett förslag. Denna sommar har Tjärdalen haft ansvaret, de kommer att ta 
upp bryggan måndag 3 september. 

9. Övriga frågor: 

Kenneth har ett förslag att det köps in en luftvärmepump. Ger värme på vintern, blir billigare än 
direktverkande el. Det har varit olidligt varmt inne på Holken denna varma sommar, en 
luftvärmepump ger kyla på sommaren 

Fredrik har ett förslag att det ska köpas in en batteridriven trimmer, man får tag i en för under 1000-
lappen. Det behövs även att vi kompletterar förrådet med krattor, räfsor och spadar. Det behövs 
köpas in sopkorgar både inomhus och utomhus, det ska vara med praktisk och enkel konstruktion. I 
sommar har det inte funkat med utesoporna. 

10. Nästa möte tisdag 18 september. 

11. Mötet avslutas. 

 

Ordförande Fredrik Eriksson                                                  Sekreterare Anna Hilmersson 


