Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2013.05.15
Närvarande:
Närvarande: Daniel Långström, Frank Drewes, Jörgen Jonasson, Christina Sandström, Rickard
Degerman och Malin Holmgren.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Daniel Långström hälsar alla välkomna.
§2 Föregående protokoll
Godkännes.
§3 Inkomna handlingar
a.) Info ang. Sommarjobbare
Vi har fått två sommarjobbare ifrån kommunen (Hanna Olofsson och Pilip Tallebro) trots att vi
ansökt om fyra stycken. Vi beslutar att vi annonserar på hemsidan och vår facebookssida om fler
ungdomar, som kan tänkas sommarjobba hos oss. Jörgen kommer även att prata med Hanna och
Philip och höra ifall de kan tänkas flytta sina arbetsveckor. Så att vi öppnar en vecka senare.
§4 Ekonomi
Jörgen informerar om att vår ekonomi ser bra ut hitills i år. Jörgen berättar även om att den spis som
är beställd till Holken är försenad. Han kommer att kontrollera när denna beräknas anlända och om
leveransdatum är för långt borta beställa spisen från någon annan.
§5 Städdag Söndag 2/6
Vi träffas måndagen den 27 maj och går igenom vad som behöver fixas på städdagen, efter ordinarie
styrelsemöte. Då upprättas även en inköpslista över vad vi behöver inför städdagen. Daniel tar hit
traktorn denna kväll så att vi kan vända på bryggorna och kontrollera dess skick.
Christina fixar fika och styr upp städning av Holkens insida på städdagen. Daniel ber Stig att fixa
utskick gällande städdagen.
§6 Pubafton
Var väldigt lyckad! Ölen såldes till och med slut på. Cider skall även inköpas till nästa pub. Vi
planerar även inför en sommarpub den 3 augusti. Förhoppningen är att beachvolleybollplanen skall
stå färdig till denna pub. Vi kollar även ifall de går att hyra en bastutunna till denna kväll. Daniel
kollar även ifall Stig kan tänkas spela en truddelutt denna kväll.
§7 Övriga frågor
a.) Vinterns aktiviteter
Vi beslutar att vi till hösten skall börja planera vinterns aktiviteter i god tid. t.ex. Pimpeltävling,
skidtävlingen osv. Och uppdatera checklistorna så att dessa är okej.

b.) Uthyrningen av Holken
Nya bokningsregler har ännu inte kommit upp på hemsidan. Kenneth kan du maila ut dessa! Vi kan
även konstatera att det är många bokningar hitills i år.
c.) Biljardbordet
Vårt nya biljardbord kräver lite förbättringar. Vi skulle behöva montera hjul för att lättare kunna
flytta runt bordet. Samt även bygga en ihopfällbar bänkskiva, så att bordet även kan användas till
andra aktiviteter. Ev. kanske detta kan ordnas på städdagen om tid finns.
§8 Nästa möte 27 maj kl 19.00
Vid detta styrelsemöte kommer vi att gå igenom sommarkiosken. Och alla ombeds därför
kontrollera vilka veckor ni kan tänkas ha som ansvarsveckor.
§9 Ordförande avslutar mötet
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Ordförande

