Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2015.10.13
Närvarande:
Agneta Ivarsson, Emma Norman, Frank Drewes, Christina Sandström, Kent Lagerqvist, Fredrik
Eriksson, Rickard Degerman, Daniel Långström, Kenneth Sandberg och Anna Hilmersson.
1. Mötet öppnas.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
3. Vi tar ett beslut på att köpa in en ny gräsklippare. Vi försöker fixa till och sälja de två gamla
gräsklipparna.
4. Vi kommer att ha ett minusresultat på ca 18.000 innan året är slut, bl.a. för att vi haft två större utgifter,
diskmaskin och gräsklippare. Vi måste därför prioritera belysningen inomhus, det gäller främst att dimra
den befintliga belysningen. Innan nästa möte kollar Daniel och Kenneth upp hur det går att få till bra
belysning, om det finns ström i alla uttag. Så får styrelsen ta ställning till det nästa möte. Belysning till
inglasningen och infravärme får vi vänta med tills ekonomin tillåter det.
5. Marknadsföring på hemsidan. Ingen som visat något intresse än.
6. Vi ska få en grillring till skänks från Daniel. Gunnar var ev. intresserad av den gamla. Daniel kör hit
den på torsdag 15/10. Fredrik hjälper honom med detta.
7. Styrelsemedlemmarna ska fotograferas och bilderna ska läggas upp på hemsidan så medlemmarna ser
vilka vi är. Nästa möte ska detta ske. Daniel tar med sig belysning mm som behövs till detta.
8. Pubafton lördag 14 november 19-00.
Även försäljning av varma mackor, korv och snacks. Kenneth sköter inköpen.
Förslag på att ordna aktivitet för barnen så hela familjen kan komma. Skattjakt(godispåse) utomhus samt
filmvisning. Emma ordnar med skattjakt. Kenneth tar med sig bärbar dator så kan det visas lämplig
barnfilm på Netflix. Emma ordnar med marknadsföringen på facebook, hemsidan och lappar till
anslagstavlorna.
9. 1:a advent, julmys på Holken. 13-15.
Skattjakt (adventskalendrar inslagna)
Julpyssel, av det enklare slaget. Kom gärna med förslag.
Servering av glögg, varm saft och pepparkakor (även laktos-och glutenfritt)
Tomten kommer
Ponnyridning
Korvgrillning
Planerar mer nästa möte.
10. Nästa möte tisdag 10/11 kl. 19.00.

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