Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2017-11-09
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Gunnar
Pettersson och Anna Hilmersson.
* Utvärdering av pubkväll och barnbion.
- Pubkvällen för hela familjen gick bra, med vinst. Det var uppskattat av gästerna att
det fanns möjlighet att äta mat och kebabtallriken var populärast. Till en annan gång
behöver vi ha fler som jobbar, i alla fall en till så man är fyra stycken, (2 lagar mat, 1
står i kassan och 1 som serverar maten) nästa gång ska vi inte ha så många rätter
att välja mellan.
- Bio för barn. Det var få barn som kom, 6 st. Nästa gång ska vi gå ut tidigare med
informationen, ett förslag att vi gör det en månad innan och sedan skickar vi ut en
påminnelse en gång i veckan. Lite för lång film och lite strul med det tekniska men
annars ok.
* Facebookgruppen. Ska vi göra den öppen? Vi beslutar att vi gör det men Fredrik
kommer ändå att godkänna alla inlägg först innan de publiceras på sidan. Det för att
undvika att det läggs upp saker som inte hör dit. Anna kommer ändå att skicka ut
information om hur man även blir medlem i YFF ”på riktigt” till de som vill gå med i
Facebook gruppen.
*Övriga frågor.
- Ingen har lämnat in några nycklar till Kenneth än... lämna in dem så fort som möjligt
så Kenneth kan göra en förteckning. Det är bara Kenneth, Christina och Fredrik som
ska ha varsin nyckel. Resten av styrelsemedlemmarna kommer att kunna komma åt
en nyckel via kodskåpet.
- Två foton fattas, sen är bilderna på styrelsen komplett på hemsidan.
- Förslag på att ordna disco för 7–12 åringar, kanske på jullovet? Om orken finns tar
Fredrik tag i det.
- Dålig uppslutning på styrelsemötena. Vi måste vara minst fem stycken för att vi ska
kunna ta några beslut. Vi måste bli bättre på att bekräfta om vi kommer eller inte när
ordförande skickar ut kallelsen. Blir vi för få måste vi ställa in och boka nytt datum.
* Förslag på att rusta upp anslagstavlan i ”korsningen”, vi tar det som en punkt på
årsmötet. Då får medlemmarna ta beslut om det ska köpas in en ny eller laga den
befintliga.
* Kenneth skickar ut inbetalningskorten för medlemsavgiften 2018 nu i början på
november.
* Nästa möte hålls i januari, inget datum bestämt än. Planering inför årsmötet,
pimpeltävlingen och barnens vasalopp. Då ska även valberedningen kallas.
Ordförande Fredrik Eriksson
Sekreterare Anna Hilmersson

