Yttersjö Fritidsförenings styrelsemöte
2017-03-14
Närvarande: Rickard Degerman, Fredrik Eriksson, Gunnar Pettersson, Daniel Långström, Christina
Sandström, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Nina Harrysson, Simon Holmgren, Frank Drewes och
Anna Hilmersson.
1. Mötet öppnas. Vi har en presentationsrunda då vi har två nya styrelsemedlemmar.
2. Facebook och hemsidan ska uppdateras med nya styrelsen.
3. Vi summerar årsmötet, det var bra uppslutning i år. Vi ska lägga upp dagordningen (powerpointen)
från årsmötet på hemsidan också, tillsammans med årsmötesprotokollet.
4. Vi försöker ha ett styrelsemöte i månaden (förutom sommarmånaderna). Alla i styrelsen skickar
ett mejl till Fredrik vilken kväll i veckan som passar bäst för möte. Fredrik kommer i fortsättningen
bara att kalla till styrelsemöte via Facebook, det var ok med alla. Han kommer även att lägga upp
dagordningen så vi kan se den några dagar innan mötet och komma förberedda.
5. Pimpeltävling söndag 26 mars 12-13. Servering 11-14. Vi fördelar arbetsuppgifterna. Annonsering
på Facebook (Emma), Kenneth mejlar ut via medlemsregistret. Gunnar lånar borr av Daniel och
förborrar hål, Gunnar startar och stoppar tävlingen och håller koll/sköter snacket ute på isen. Fredrik
tar kontakt med Blixt Sport om de ev. sponsrar presentkort, han fixar även maggot. Rickard tar emot
anmälan, vägning m.m. Kenneth ser till att det går att betala allt i kassan. Serveringen sköter
Kenneth, Christina och Agneta. Till ett annat år kan vi ordna priser, typ ”bucklor” till de tre bästa. Den
här gången blir det penningpriser beroende på hur många som är med och tävlar. Vi beslutar att max
50 % får gå till priser.
6. Sommarkiosken. Ungefär i april får Kenneth veta hur många ungdomar vi blir tilldelade från
kommunen. Inte så mycket vi kan förbereda redan nu. Vi planerar vidare nästa möte.
7. Nycklar till Holken. Kenneth och Rickard kommer att göra en nyckelinventering och börja om från
början. 13 nycklar finns. Vilka i styrelsen ska ha/behöver nycklar? Tar det på nästa möte.
8. Holken. Stort behov av renovering bl.a. målning utvändigt hela huset. Altantaket måste ses över.
Tar tag i det så fort det går i maj förslagsvis.
9. Sophantering. Det ska beställas en året-runt-soptunna, sommartid kompletteras den med en
säsongstunna. Det ska ordnas en låsbar ”holk” till tunnan för att säkerställa att det bara är de som
hyr Holken som kommer åt den.
10. Fotografering av styrelsemedlemmarna till Facebook och hemsidan. Beslut om när nästa möte.
11. Förslag på aktiviteter 2017. *Ordna ett ”beachparty” på stranden en sommarkväll med
möjligheter att grilla och handla i kiosken. *Pubkväll i maj. *Loppis. * Ordna en ”bytardag” efter
säsong.
12. Bryggan. Närmare sommaren ska bryggan färdigställas. 4 stycken delar till, då är bryggan lika stor
som den var tidigare. Kenneth beställer material(virke m.m.)

13. Checklistorna(midsommar, valborg etc.) behöver en översyn. Christina och Kenneth gör det och
skickar till Frank som lägger ut dem på hemsidan.
14. Styrelsen beslutar att ordförande och kassör äger rätt till teckning i firmans förening var för sig.
Ett särskilt protokollsutdrag görs för detta.
15. Frank har ett förslag att vi har en mejladress, då skickas det till alla i styrelsen. För att underlätta
mejlhanteringen.
16. Mötet avslutas.

Fredrik Eriksson, ordförande

Anna Hilmersson, sekreterare

