Extra Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2012.03.20
Närvarande:
Hans Granberg, Christina Sandström, Kalle Forsberg, , Gunnar Pettersson, Richard
Degerman, Frank Drewes, Kenneth Sandberg och Malin Holmgren.
1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna.
2. Kassörsuppdraget och styrelsens sammanstättning
Kenneth Sandberg och Margareta Lundberg har beslutat sig för att avsäga sig allt arbete i
styrelsen, snarast möjligen. Kenneth lovar att sköta kassörsuppdraget en kortare tid, så att
styrelsen hinner sammankalla till ett extra medlemsmöte. Detta för att kunna lösa
kassörsuppdraget samt tillsätta ny ledarmot och supplenat. Samt val av ny valberedning. En
punkt som missades vid de ordinarie styrelsemötet.
Tanken med dagens extra möte var att ordna med firmatecknare, för föreningen. Men då
styrelsen inte har lyckats lösa problemaktik kring hur kassörsuppdraget skall ordnas, beslutar
styrelsen att avvakta beslut i denna fråga.
Styrelsen beslutar att sammankalla till ett extra årsmöte, för att lösa kassörsuppdraget.
Preliminärt datum för detta möte sätts till 17 april. Hans tar kontakt med Anna Hilmersson,
som var sammankallande i förra årets valberedning. Dels för att kontrollera ifall
valberedningen kan tänka sig att fortsätta även detta år. En fråga, som tyvärr aldrig
behandlades på ordinarie årsmöte. Samt höra ifall valberedningen kan hjälpa till i arbetet med
att hitta en ny kassör.
3. Pimpeltävlingen
I år annordnas pimpeltävlingen söndagen den 25:e mars. Fördelningen ser ut som följande:
 Hans och Gunnar Backman sköter hamburgerförsäljningen
 Christina ordnar med att gräddar våfflor samt sköter kaffeförsäljningen
 Gunnar och Kalle sköter tävlingen samt prisutdelningen.änkt
 Frank skickar ut information om pimpeltävlingen via epost till alla medlemmar.
Jula, genom Andreas Granström har skänkt flera väldigt fina priser till tävlingen. Ett stort tack
Andreas!
4. Arbetsfördelningen i styrelsen
Christina önskar en översyn av ansvarsfördelningen inom/utanför styrelsen. Vi måste hitta ett
sätt att fördela arbetet bättre.
5. Vårfesten
Vårfesten ställs in pga för få anmälningar. Styrelsen vill tacka Gammbyn, för allt jobb, som
lagts ner på planeringen.
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6. Ordförande avslutar mötet

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

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