
Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2019-09-25 
 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Samuel Nygårdh, 
Kristoffer Nilsson, Agneta Ivarsson, Gunnar Pettersson, (Anette Jonsson) och Anna 
Hilmersson. 
 
1. Pubkväll. 
 Lördag 28/9 kl. 19.00-00.00. 
Allt är under kontroll. Kenneth har köpt in dryck, snacks och korv med bröd. 
Anna, Christina och Anette (medlem som vill engagera sig i föreningen är med på mötet) 
sköter försäljningen. 
 
2. Bio för barn. 
Söndag 3/11 kl. 15.00. 
Christina och Agneta ordnar arrangemanget. 
 
3. Disco för barn. 
Fredag 22/11 för barn mellan 0-7 år 
Lördag 23/11 för barn 7 år och uppåt 
Fredrik och Marcus tar på sig att ordna det. 
 
4. Ny aktivitet. 
Agneta har ett förslag på att prova något nytt till sommaren. 
Att istället för loppis ordnar vi en auktion där pengarna går till föreningen. 
Förutom själva auktionen ska det finnas möjlighet att köpa mat (typ hamburgare, korv) och 
fika.  
Styrelsen spånar vidare på idén som vi tycker är bra. Hur löser man praktiska detaljer? tidigt 
eller sent på sommaren? inlämning av grejer? 
 
5. Höjning av hyror. 
Christina har ett förslag på nya priser för att hyra Holken. 
Styrelsen tycker det är ett bra förslag. Kenneth och Christina ser över detaljerna. Kenneth 
skriver ett nytt hyresavtal. Därefter ska de nya priserna uppdateras på hemsidan. De nya 
priserna börjar gälla efter årsskiftet. 
 
6. Kenneth har tagit bort och sålt handikapprampen samt byggt en ny bro på den sidan. Det 
blev mycket bra! Till våren ska det snyggas till vid plattorna. Det ska köpas in en markis att 
ha över plattorna och det ska också köpas in utemöbler att ha där. 
 
7. Inköp. 

● Det behövs infravärmare på inglasningen för att kunna förlänga tiden att nyttja den 
bättre. Köps in vid tillfälle, tills vidare värmer vi upp med byggfläktar. 

 
● Det behövs köpas in en brandsläckare och en brandfilt. 

 
● Halkbekämpning. Kenneth beställer en sandlåda och Fredrik ser till att den fylls med 

sand.  



 
● Dasset ska vara låst vintertid. Kristoffer fixar och sätter dit hänglås. 

 
● Ljuddämpande plattor i taket. Som vi har pratat om tidigare blir det väldigt högljutt 

och bullrigt när det är mycket folk i lokalen, som t.ex. vid en pubkväll. Det blir väldigt 
dyrt om vi ska köpa in speciellt material och anlita någon att göra det. Det finns 
möjlighet att göra en enklare lösning som kommer fungera lika bra och blir mycket 
billigare.Frågan är bara när det finns tid och ork för styrelsemedlemmar att göra det? 
Vi återkommer till den punkten.  

 
8. Elförbrukningen har gått ner sedan luftvärmepumpen sattes in. Kenneth visar ett diagram. 
 
9. Nästa möte blir den 6/11 kl. 19.00 
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Sekreterare 
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