Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
Organisationsnummer: 894001-5509
2012 05 02
Närvarande:
Hans Granberg (ordförande), Jörgen Jonasson (kassör), Malin Holmgren (sekreterare),
Rickard Degerman, Gunilla Granberg, Frida Lindström och Anna Hilmersson.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Granberg förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2. Beslut gällande Firmatecknare
Styrelsen beslutar att firmatecknare för Yttersjö Fritidsförning, skall vara:
Jörgen Jonasson, Kassör, 671120-8535
Hans Granberg, Ordförande, 451205-8712
De båda har rätt att teckna firman, var för sig. Särskilt protokoll upprättas för just detta. Se
separat protokoll.
§ 3. Ekonomin
Jörgen kommer att ta över arbetet som kassör, så snart avstämning samt tillgång till konton
upprättats. Han kommer även att se över den ekonomiska strukturen, så att den passar hans
sätt att sköta det vardagliga kassörsuppdraget. Jörgen återkommer gällande detta så snart han
har hunnit sätta sig in i arbetet.
Vi diskuterar även föreningens budget, som tyvärr inte ser så lovande ut för året 2012. Och
hur vi kan dra in mer pengar. Förslag inkommer på att locka fler medlemmar, ev. höja
årsavgiften för nästkommande år, höja fika/lotteripriser vid arrangemang osv. Fundera gärna
på hur vi kan dra in mer pengar till föreningen. En fråga, som vi i styrelsen kommer att
återkomma till.
§ 4. Sommarkiosken
Vi har ännu inte fått något beslut gällande sommarpersonal ifrån kommunen, men planerar
utifrån att vi får en ungdom/period vi sökt för. Gällande helgjobbare, så kommer Hans att
skriva en annons, som ska läggas ut på hemsidan. Styrelsen tar 1 ansvarsvecka var under
sommaren, en separat lista för detta skickas ut.
Rickard föreslår att ungdomarna får hitta på aktiviteter, på Holken de dagar vädret ej tillåter
bad, exempelvis; filmvisning, speldag osv. Vi funderar även på att införskaffa spel exempelvis
kubb, som Holken lånar ut till medlemmarna. Malin håller utkik efter förmånliga
erbjudanden.
Checklistorna inför sommarkiosken måste ses över vid nästkommande möte.
§ 5. Beachvolleybollplanen
Rickard tar på sig att prata med Håkan Näslund, och höra ifall han kan hjälpa till att anlägga
beachvolleybollplanen. Vi behöver hjälp både med markberedning samt materialhantering.
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Kenneth har sedan tidigare tagit på sig att svetsa stänger till nätet. Frida kollar med Kenneth
ifall detta arbete är påbörjat. Ev. kanske Fridas sambo Lars kan hjälpa till i annat fall.
§ 6. Bryggorna
Hans tar på sig att se över bryggornas skick, och laga de som behöver lagas. Han kommer
även att olja in bryggorna. Hans delegerar vidare arbete ifall han behöver hjälp. Styrelsen
planerar att lägga i bryggorna veckan innan midsommar.
§7. Städdag
Städdag på Holken planerar till söndagen den 10 juni klockan 12.00. Detaljplanering kring
detta ses över på nästkommande möte.
§ 8. Nästkommande möte
Planeras till den 29 maj. Hans meddelar ifall det blir ett annat datum, som gäller.
§ 9. Mötet avslutas
Ordförande Hans tackar alla medverkande för deltagande vid detta styrelsemöte

--------------------------------------------Malin Holmgren
Sekreterare
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-----------------------------------------------Hans Granberg
Ordförande

