YFF:s styrelsemöte 2015-06-08
Närvarande: Emma Norman, Kent Lagerqvist, Daniel Långström
Fredrik Eriksson, Agneta Ivarsson, Frank Drewes,
Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Kalle Forsberg,
Rickard Degerman och Anna Hilmersson.
1. Ordförande Kent förklarade mötet öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll.
* Nyckelförteckningen ska uppdateras, vilka ska ha en nyckel etc.
Det finns 2 nycklar med "extranyckel", en till sommarjobbaren och en till den som är
ansvarig.
* Daniel har kollat upp belysningen, en lysarmatur till ena delen i köket samt dimrar på övrig
belysning. Materialet kommer att kosta 1500: - i grova drag.
5 infravärmare till inglasade verandan ca 2700: -.
Vi tar upp det igen i höst när vi ser hur sommarkiosken gått.
* Vi pratade om att hitta ett fint tyg att sätta upp på väggen där whiteboardtavlan sitter som
man kan dra för när den inte används för att göra det mysigare.
* Rabattsystemet. Kenneth har gjort medlemslistor som ska ligga vid kassan för att göra det
möjligt för medlemmarna att få 10 % rabatt på glass, dricka m.m.
Han har sett över priserna och höjt lite på dricka, från 10 till 12 kr och från 15 till 17 kr.
* Marknadsföring. Frank lägger upp på hemsidan att det finns möjlighet att göra reklam. Den
som är intresserad får ta kontakt med Kent i första hand, sen tar styrelsen ett beslut.
* Pubkväll. Vi ska göra det mer tydligt att det är ok att ta med sig barnen till puben. Det kan
finnas läsk och godis att köpa till dom.
* Tjärdalens lekpark är stängd tillsvidare. Detta efter Tjärdalens boende har haft röstning om
det hela. Det har ansökts om medel i olika fonder, skulle det bli ekonomiskt möjligt tas det ett
nytt beslut och lekparken kan öppnas igen.
3. Sommarkiosken. Fördelning av ansvarsveckor. Möte på torsdag 11 juni kl. 19.00 med
sommarjobbarna och de ansvariga.
4. Mötet avlutas.

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

-----------------------------------------Kent Lagerqvist
Ordförande
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