Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2013.03.13
Närvarande:
Daniel Långström, Christina Sandström, Rickard Degerman, Malin Holmgren, Kenneth Sandberg,
Kalle Forsberg och Jörgen Jonasson.
§1 Mötets öppnande
Vår nya ordförande Daniel Långström hälsar alla välkomna.
§2 Föregående protokoll
Godkännes.
§3 Justerare
Vi beslutar att fortsätta som tidigare med att ordförande och sekreterare justerar protokollet.
§ 4 Inkomna handlingar
Styrelsen diskuterar hur vi hanterar inkomna handlingar. Daniel informerar om att det kommer
väldigt mycket mail till föreningen. Vi beslutar att Daniel vidarebefodrar mail, som han anser vara
viktiga till övriga styrelsen.
Vi har fått in en intresseanmälan för sommarjobb till sommarkiosken. Vi sparar denna
intresseanmälan och återkommer närmare sommaren.
§ 5 Pimpeltävlingen
Datum: Söndagen den 17 mars kl. 12-13
Reklam: Klart
Vi som kan försöker träffas i god tid innan! Christina är på plats från ca 10.00
Tävlingen:
-Huvudansvarig: Gunnar, han sköter speekerfunktionen och agerar tävlingsledare.
-Anmälning/startkort: Kenneth och Kalle sköter detta. De sköter även invägning.
- Inköp: Kenneth sköter inköp av godispåsar, grillkol, dricka, hamburgare med tillbehör samt korv
med bröd för de minsta. Christina köper sallad, kaffe och ordnar med fikabröd.
- Uppborrning av hål sköter Daniel
- Maggot ordnar Kenneth/Daniel
- Lånespön: Har föreningen. Daniel tar även med några extra spön.
- Fiskekort: Malin kollar med Åke ifall han kan sälja kort på plats.
- Priser: Kalle ringer Andreas Granström och kontrollerar om Jula kan tänkas skänka lite priser till

prisbordet. Vi har kvar ett hockeyspel från förra året.
- Lotteriet: Utgår då vi ej hunnit med.
Servering:
- Grillning/korv: Vi försöker alla hjälpas åt! Och byta av varandra. Kenneth kollar med Stig
Björklund ifall han kan tänkas hjälpa till.
- Fika och kaffe inomhus: Christina har huvudansvaret. Vi får även hjälpas åt med detta.
- Växelkassa: Jörgen Jonasson ordnar med växelkassa.
Vi bestämmer följande priser på försäljningsvaror:
Hamburgare: 30 kr
Hamburgare med dricka: 40 kr
Korv med bröd 10 kr
Dricka: 10 kr
Kaffe och kaka: 10 kr
§ 6 Ansvarsområden
Hans har tidigare ansvarat för uthyrningen och agerat husansvarig. Detta tar Christina och Kenneth
på sig att ombesörja. Vi måste även hjälpas åt med detta ifall det krisar.
Gräsklippning har Rikard fått på sitt ansvar. Detta beslutar styrelsen att den styrelsemedlem, som
har ansvarsvecka sköter om. Övrig tid kollar husansvariga och delegerar till styrelsens övriga
medlemmar när de behövs klippning.
Inköp har även Rikard fått på sitt bord. Detta tar även Christina och Kenneth över.
Bryggorna har även Hans haft ansvar för. Vi beslutar att överföra detta ansvar på hela styrelsen
tillsvidare.
§ 7 Skidspåret
Vi har fått positiv feedback på vårt fina skidspår!
§ 8 Hemsidan
Hemsidan är inte uppdaterad. Frank kan du uppdatera styrelsen på hemsidan. Samt skriv gärna en
notis om skidspåret. Och tacka de ansvariga för det fantastiska jobb de utför! Lägg även upp en
karta om det finns kvar? Uppdatera även ”surströmmingsfesten” till ”Vinterfest”. Då de på senare år
mer blivit en vanlig fest.
§ 9 Beslut gällande firmatecknare
Styrelsen beslutar att firmatecknare för Yttersjö Fritidsförening, skall vara:
Ordförande: Daniel Långström, 810716-XXXX
Kassör: Jörgen Jonasson, 451205-XXXX
De båda har rätt att teckna firman, var för sig.

§ 10 Fullmakt för uthämtning av värdepost
Styrelsen beslutar att ordförande Daniel Långström och kassör Jörgen Jonasson får hämta ut
värdepost, var för sig. Daniel ordnar med en fullmakt ifrån posten.
§ 11 Övriga frågor
Pubkvällar- Styrelsen beslutar att återuppta detta evenemang, som tyvärr legat vilande ett tag.
Förslag finns på en Sparkfest, Grillpub och VM-pub. Vi diskuterar detta vidare på nästkommande
möte. Men siktar på en vanlig ”Vårpub” den 20 april kl. 19.00 - 00.00. Daniel pratar med Stig
Björklund och hör ifall han kan ordna ett utskick. Vi sätter upp ett anslag vid Holken, med datum
för vårpuben så att medlemmarna kan boka in detta redan nu. Malin ordnar detta.
Medlemskap- Vi måste försöka nå de bybor, som ännu inte är medlemmar. Antingen via utskick,
eller via dörrknackning. Vi återkommer till detta vid senare möten.
Läxhjälpsgrupp- Rikard jobbar vidare med denna fråga. Troligtvis är de svårt att dra igång något
innan sommaren. Vi siktar på att starta upp detta i höst.
Gåbingo- Rikard har kollat upp detta och vi måste ansöka om tillstånd via länsstyrelsen. Kenneth
tror att vi inte behöver tillstånd om vi håller aktiviteten inom föreningen. Rikard kollar vad de
kostar att införskaffa bingobrickor, och om vi verkligen behöver tillstånd. Vi siktar på att anordna
detta i höst.
§ 12 Nästkommande möte
Är onsdagen den 10 april kl. 19.00. Då diskuterar vi bland annat; vårpuben, städdagen och valborg.
§ 13 Ordförande avslutar mötet

--------------------------------------	

Malin Holmgren	

	

Sekreterare	

 	

	


	

	

	


-----------------------------------------Daniel Långström
Ordförande

