Möte YFF 13/11 2013
Närvarande: Christina, Daniel, Kenneth och Rickard
Mestadels diskuterades det kring aktiviteter som varit och som förslagsvis kan genomföras
framöver.
-

Pub-aftonen var väldigt lyckad coh vi kommer att fortsätta hålla pub-kvällar, kanske med
andra aktiviteter som upptakt.

-

Stick- och virkkaféet kommer att fortsätta efter nyår.

-

Ytterligare en svampkurs kommer anordnas då den senaste var välbesökt, denna gång
kommer den att starta med några träffar på våren och därefter fortsätta efter sommaren.

-

Därefter avhandlades en del praktiska saker kring Holken, bland annat ska det fixas ett
uttag till golvlampan Christina köpt in, en dimmer ska installeras till taklamporna och
infravärme för uterummet vore önskvärt (med timer)

-

Det börjar även vara dags att plocka fram lite julsaker som julgran (plast) och julstjärnor
till fönstren.

-

Daniel upplyste om att få mötesprotokoll finns utlagda på hemsidan och att vi måste bli
bättre på att fixa det, frågan var om det var Daniel som ska skicka till Frank efter
godkännande eller om det var sekreterarens uppgift.

-

Nu började en lång diskussion om aktiviteter vi skulle kunna ordna framöver, Daniel har
spånat på en ”rallytripp” där man kan boka in sig på en heldag där man först åker iväg
tillsammans med buss (Göstas såklart) för att titta på rally SM, kanske grilla lite korv på
plats för att senare vi hemkomst äta middag på Holken och avsluta med pub.

-

Även i övrigt föreslog Daniel att aktiviteter kanske med fördel kunde slås ihop, tex
skidtävling och pimpeltävling. Man skulle även kunna samordna något med Nicklas
(Karlavagnen) som hade väldigt många besökare på sin wok-lunch ifjol, nackdelen med
det är att då går vi miste om den inkomst matförsäljningen innebär.

-

Andra aktiviteter som ploppade upp var våffelkafé, flugbindningskurs,
tunnbrödsbakning/kurs och en alternativ skyltsöndag, där man har en tomte, säljer glögg
och pepparkakor, kanske har häst med släde, eventuellt klappjakt, en eld att grilla korv
vid o.s.v.

-

Vi fick även lite kort information kring hur det är tänkt kring den nya avgiften för
skidspåret.

-

Nästa möte sattes till 20 november för att kunna ta beslut om några aktiviteter och
skidspårsavgiften

