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Närvarande:
Hans Granberg, Kenneth Sandberg, Gunnar Backman (ers. Gunilla Granberg), Hans-Olof
Olofsson, Håkan Uusimäki 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. Väghinder- Sten
Föregående möte beslutade styrelsen att ett hinder i form av en sten skulle placeras för vägen
ner till stranden. För att förhindra buskörning på stranden. Styrelsen beslutar att avvakta med
detta tills våren. För att vi inte ska behöva märka ut stenen under vintersäsongen.
5. Redovisning Sommarkiosken
Kenneth informerar om att kiosken i år gett ett reslutat på + 1 975,50 kronor. Vi har totalt haft
intäkter på 28 092 kronor och utgifter på totalt 26 116,50 kronor. Styrelsen ser positivt på en
kioskverksamhet även nästkommande sommar.
6. Tätortsfest
Styrelsen beslutar att anordna en "Tätortsfest" för att fira att Yttersjö upphöjts till tätort. Vi
siktar på lördagen den 15 oktober.
Malin kontaktar Karlavagnens catering för prisuppgifter gällande middag. Hans och Malin
fixar sedan utskick med föranmälan samt bokning av catering inför festen. Nästkommande
möte planeras detaljerna kring festen, vem som sköter vad etc.
7. Uthyrning
Hittills i år (ca 9 mån) har vi haft 25 uthyrda dagar. Vilket är bra i förhållande till föregående
år då vi totalt legat på mellan 20-28 uthyrningar på ett helt år. Under året har även ett antal
avbokningar skett med kort varsel. Styrelsen fastslår att varje bokning är bindande, även om
inte betalning av hyran erlagts. Detta skrivs även tydligt och klart ut på vår hemsida under
"regler och vilkor" för bokning av Holken.
8. Diskmaskin
Vår diskmaskin diskar inte rent, vilket troligtvis beror på att diskmedlet inte tillsätts. Hans och
Kenneth kontaktar servicefirman, som får åtgärda felet.
9. Bryggorna
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Hans-Olof samordnar upptagning av bryggorna nu på söndag klockan 18.00. Vi diskuterar
även hur vi i framtiden (om ca 10-15 år) skall ha finansiering till inköp av nya bryggor (ca
100 000 kronor) alternativt bygga egna bryggor. Styrelsen får fortsätta fundera på hur detta
kan lösas på bästa sätt.
10. Ekonomin
I förhållande till årets budget ser Kenneth ljust på ekonomin. Och vi förväntas ha ett överskott
i slutet av året.
Kenneth har införskaffat en kanalfläkt inkl. slangar, som skall ersätta den nuvarande paxfläkten till en kostnad av 2 500 kronor, detta enligt tidigare styrelsebeslut. Fläkten skall
monteras mellan bredbandsrummet och Holkens kök, och förflytta varmluft från
bredbandsrummet in till Holken. Och på så vis värma upp Holken, samt minska på AC
kostnaden i bredbandsrummet.
11. Beachvolleybollplan
Styrelsen beslutar att försöka färdigställa planen innan midsommar 2012. Kenneth tar på sig
att tillverka nätstolpar under vintern. Under våren tar styrelsen upp arbetet och begär in
offerter på markarbete och sand.
12. Namnändring
Två styrelsemedlemmar har bytt efternamn. Vi ber Frank ändra detta på hemsidan. Gunilla har
bytt efternamn till Granberg. Och Malin har bytt till Holmgren.
13. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

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