Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2014.04.03
Närvarande:
Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Daniel Långström, Gunilla Granberg och Anna
Hilmersson.
1. Mötets öppnande
Ordförande Daniel hälsar alla välkomna
2. Städdag/ pubkväll
Städdagen blir lördag den 17 maj kl. 14.00 och kombineras med en pubafton på kvällen.
Christina har gjort en lista på saker som måste göras den dagen, förutom det sedvanliga städet
så ska bryggor oljas, det ska målas på diverse ställen utomhus, ett eluttag ska dras ut på
inglasningen.
Daniel, Kenneth och Christina träffas innan städdagen och gör en inventering vad som behövs
införskaffas för att genomföra den.
Det ska sättas upp ett anslag på arbetsuppgifterna som bockas av eftersom de blir gjorda.
Kenneth och Daniel kontaktpersoner utomhus, Christina och Anna inomhus.
Det bjuds på varmkorv, fika och kaffe för de som är med och jobbar på dagen.
Anna bakar sockerkaka.
På kvällen kommer det att finnas möjlighet att köpa hamburgare/parisare, varma mackor,
varmkorv och snacks på puben. Daniel och Kenneth handlar.
Daniel ordnar affischer och lappar till brevlådorna som lämnas till Christina som delar ut dem.
Daniel lägger upp det på facebook.
Frank ser till att det kommer på hemsidan.
3. Inköp.
Vi konstaterar att mikrovågsugnen har sett sina bästa dagar och vi köper in en ny.
4. Aktiviteter.
Vi pratar om hur vi i styrelsen kan få fler att hjälpa till vid de fasta aktiviteterna.
Vi måste bli bättre på att fråga om hjälp och delegera ut arbetsuppgifter.
Ett förslag är att lägga ut de nya fasta aktiviteterna (julmys och barnens vasalopp) på
områdena. Som det är nu är det tre områden med en aktivitet/år.
Vi spånar vidare på det på nästa möte. Anna får i uppdrag att lägga upp en uppmaning på tips
och idéer på facebook.
5. Nästa möte.
Nästa möte blir första torsdagen efter städdagen, alltså den 22/5.

6. Ordförande avslutar mötet.

-------------------------------------Anna Hilmersson
Sekreterare

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