Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2011.08.03

Närvarande:
Hans Granberg, Kenneth Sandberg, Gunilla Lundström, Christina Sandström och Malin
Holmgren.
1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna.
2. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll.
3. Inkomna handlingar
Inget att notera.
4. Firmatecknare
Styrelsen beslutar att ordförande Hans Granberg (ååmmdd-xxxx) och kassör Kenneth
Sandberg (ååmmdd-xxxx), var för sig är berättigad till teckning i firmans förening.
5. Fullmakt för försändelser mm
Styrelsen beslutar att ordförande Hans Granberg och kassör Kenneth Sandström var för sig
har fullmakt att uthämta försändelser och dylikt ifrån posten.
6. Fullmakt för bankärenden
Styrelsen beslutar att kassör Kenneth Sandberg har fullmakt att sköta föreningens samtliga
bankärenden.
7. Rapport från Sommarkiosken
Försäljningen hittills i sommar har varit god. Dock återstår några veckor innan vi har
fullständigt resultat.
Styrelsen har uppmärksammat att städningen inte har varit tillfredställande hittills under
sommaren. Bland annat har inte soppåsar används till soptunnorna, vilket resulterat i väldigt
snuskiga soptunnor. Vi lägger därför till en punkt i städlistan att soptunnorna ska skuras upp
minst en gång per vecka, samt att soppåsar skall användas. Dessutom är de viktigt att
kartongerna viks ihop och tas till återvinningen vid tillfälle. Varje styrelsemedlem har även
ansvar för att städningen sköts under respektive ansvarsvecka.
Flera kunder har under sommaren efterfrågat mjölk till kaffet. Styrelsen tittar närmare på ifall
vi kan inhandla engångsförpackningar med mjölk, med lång hållbarhet, som kan användas till
kaffegästerna. Till dess vore de bra ifall de styrelsemedlemmar som har ansvarsveckor kvar
kan ta med lite mjölk hemifrån.
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6. Uthyrning
Tidigare år har snittet legat på 20 uthyrningar per år. Hans informerar om att vi hittills i år har
haft 10 betalande uthyrningar samt att vi i dagsläget har 5 bokade uthyrningar.
7. Aktiviteter under hösten
Styrelsen beslutar att försöka anordna en fest på Holken under hösten, för att uppmärksamma
att Yttersjö har upphöjts till tätort. Vi siktar på att planera in en tillställning lördagen den 8
oktober. Ett förslag är att ta in anmälningar i god tid innan, och anlita en cateringfirma som
får sköta maten. Och att vi kör pub samt eventuell aktivitet/underhållning senare på kvällen.
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att till nästa möte fundera på hur denna fest kan utformas!
8. Övrigt
a.) Hans tar på sig att snickra n skylt med texten "Holken".
b.) Vi beslutar att leta efter större sten eller annat, som kan hindra bilar ifrån att ta sig ner på
stranden. Detta då de förekommit buskörning på gräsmattan/stranden.
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

-------------------------------------Malin Holmgren
Sekreterare

-----------------------------------------Hans Granberg
Ordförande
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