Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2017-08-31
Närvarande: Kenneth Sandberg, Fredrik Eriksson, Agneta Ivarsson, Christina
Sandström och Anna Hilmersson.
1. Fredrik förklarar mötet öppnat.
2. Anna tar över medlemsförfrågningarna på Facebook, Fredrik tar på sig att lägga upp
ev. kommande evenemang i Facebookgruppen.
3. Styrelsemejlen verkar inte fungera som den ska (styrelse@yff). Fredrik kollar med
Frank om det går att fixa.
4. Målning av Holken. Vi bestämmer ett datum när det ska ske, onsdag 6/9 från 17.00
och tills det blir för mörkt att måla. Agneta och Christina grundmålar på tisdag. Allt
som behövs för målningen finns, utom stegar. Fredrik gör ett inlägg på Facebook kvällen
innan att arbetskraft behövs.
5. Nyckelinventering. Nästa möte måste vi ta tag i det och få det klart. Den som inte
kan vara med på mötet måste meddela vilken nyckel den har.
6. Fotografering av styrelsemedlemmarna. Nytt försök nästa möte.
7. Loppis söndag 3 september. 10 bord(minst) är bokade. Det kommer att finnas kaffe
och kaka till försäljning. All glass, godis och dricka som finns kvar sen sommarkiosken
säljs ut till halva priset. Fredrik lägger upp evenemanget på Facebook.
8. Nästa pubafton blir lördag 30 september. Planerar det nästa möte.
9. Inventering av porslin, bestick mm. Det ska köpas in det som fattas.
10. Bryggan. Inför vintern ska rören dras upp och bryggdelen ska dras mot land där den
ska kedjas fast med ett hänglås. Bör göras så fort Kenneth köpt kedja och hänglås.
11. Det är stor efterfrågan på båtplatser från boende i byn. Skulle det vara möjligt för
YFF att ombesörja det? Styrelsen funderar vidare på det.
12. Övriga frågor.
*Christina köper in bättre städmaterial.
*Avgiften för städ av Holken, när det gäller dåligt städat och när de som hyr ”köper”
städ höjs från 500 kr till 600 kr.
* Fredrik klipper gräset en sista(?) gång. Det blir ingen städdag i höst, vi fokuserar på
målning av huset istället.
* Seniorboende i Yttersjö? Det finns planer på att kommunen ska hålla i ett
informationsmöte angående detta. De kommer i såna fall få hålla till på Holken.

* Sommarkiosken. Kenneth redovisar ett resultat på + 9000 kr. Väldigt bra med tanke
på den sommar vi haft. Vi pratar om att ansvaret på att gräsklippning blir utfört ingår i
arbetsuppgifterna för den som har ansvarsvecka. Beröm till ungdomarna som har jobbat
i sommar. Många tråkiga synpunkter på hur badplatsen sett ut. Klagomål att det varit
fågelskit på bryggan, att stranden varit dåligt krattad mm. Det behövs nog en
påminnelse till medlemmarna i fritidsföreningen att det är VÅR gemensamma badplats
och ALLAS ansvar att det ser trevligt ut. Det ligger inte enbart på styrelsen och
sommarjobbarna. Det är å andra sidan många som har hyrt Holken i sommar som är
väldigt nöjda och positiva, det är ju alltid roligt att höra.
* Det kommer att bli sophantering året om. Soptunnan kommer att hållas inlåst och det
kommer att finnas en nyckel så de som hyrt Holken så de kan slänga soporna.
13. Nästa möte. Torsdag 21/9 kl. 19.00. Obligatorisk närvaro! P.g.a. fotografering och
nyckelinventering.

Ordförande Fredrik Eriksson

Sekreterare Anna Hilmersson

