Styrelsem öte Yttersjö Fritidsförening 2015-11-10
Närvarande: Kent Lagerqvist, Kenneth Sandberg,
Agneta Ivarsson, Daniel Långström, Frank Drewes,
Christina Sandström, Emma Norman.
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll, tillägg:
Ny grillring är flyttad till Holken.
Fotografering av styrelsen görs till våren utomhus i dagsljus.
Hemsidan är uppdaterad med antal kuvert vid uthyrning av Holken.
Daniel och Kenneth har undersökt förutsättningarna för förbättrad belysning inomhus i
Holken. Agneta möter upp Daniel vid tillfälle för att ta beslut om lampornas placering,
Daniel ordnar dimmerfunktion. Prio är att alla lampor ska kopplas på samma (befintliga)
nät. Befintliga armaturer nyttjas.
3. Medlemsavgift 2016
Kenneth har förberett för utskick av medlemsavgift, dessa skickas i månadsskiftet
november/december. Tillsammans med uppgifter om inbetalning skickas önskemål om
komplettering av kontaktuppgifter. Vi önskar kommunicera med medlemmarna via epost, där många uppgifter saknas idag. Avgiften blir 150 kr/år from 2016. Välkomstbrev
med folder skickas till nyinflyttade. Vi ska även publicera en blänkare på Facebook med
information om medlemskap i YFF.
4. Pubkväll lördag 14 november
Kent och Daniel finns på plats (Emma fick förhinder). Kenneth förbereder dukning dagen
innan.
5. Julmys 1 advent (kl 13.00 – 15.00)
De som kan möts på Holken kl 12.00. Kent, Agneta, Kenneth och Daniel deltar.
Christina är med i starten. Daniel har bokat ponnyridning från kl 13.30, vi ordnar
julpyssel och korvgrillning. Kenneth köper adventskalendrar, Christina och Agneta slår in
dessa.
6. Björkar intill Holken
Christer som skottar under vintern har frågat om vi kan ta ned yviga kvistar på ett antal
björkar i anslutning till Holken. Kent undersöker detta vidare (via Christer) då björkarna
sannolikt står på granntomten.
7. Glasskafé 12 december (12.00 – 16.00)
Miahabo Berkelder (070-3232653), Kasamarks Glasskafé hyr Holken och säljer 10
sorters glass i julanda. Vi publicerar eventet på yff.se samt Facebook.
8. Matiné 6 december (15.00 – 17.00)
Agneta och Christina ordnar matiné för barn 4-6 år. Vi visar filmen Min granne Totoro (1h
30 min). Entré 10kr, popcorn 10kr. Frank publicerar på yff.se, Emma publicerar på
Facebook.
9. Nästa möte: tisdag 12 januari.
Då spikar vi datum för kommande aktiviteter och planerar detaljer: årsmöte,
pimpeltävling, skidtävling (ev. återupptar vi ”månskensloppet”).
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