Styrelsem öte Yttersjö Fritidsförening 2017-04-27
Närvarande: Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Christina Sandström,
Fredrik Eriksson, Rickard Degerman, Emma Norman

1. Mötet öppnas
2. PPT från årsmötet bör publiceras på yff.se, Kenneth förser
Frank och Fredrik med material för publicering
3. De antagna till feriearbete i sommarkiosken på Holken ska ha fått erbjudande från Umeå
Kommun. Nu inväntas besked från de tillfrågade. YFF får besked i mitten/slutet av maj. En
person har sökt arbete genom YFF. Styrelsens ansvarsveckor under sommaren fördelas vid
nästa styrelsemöte. Sommarens inköp sker gemensamt av styrelsen (Kenneth och Fredrik tar
huvudsakligt ansvar).
4. Kenneth tar inom kort fram en kvittenslista för samtliga med nycklar till Holken, listan ska checkas
av innan öppning/sommarkiosk.
5. From i höst tecknar vi året-runt-sophämtning/tömning.
6. Städdag Holken planerad till söndag 21 maj kl 10.00, inbjudan sker via Facebook och ev. e-post
till samtliga medlemmar. Vi bjuder de deltagande på enklare lunch. Fredrik tar på sig ansvaret
som arbetsledare. Exempel på arbetsuppgifter:
- ansa häck
- kratta gräs och strand
- montering beachvolleynät
- tömma sandlåda på grus och forsla bort lådan
- rensa hängrännor
- tvätta Holkens fasad
- skrapa Holkens fasad
- byta plats på de två Holken-skyltarna
7. Efter städdag planeras tillfälle för målning av Holken, ev. en målardag med avslutande pubkväll
där de deltagande bjuds på lämpligt antal dryck. Kenneth kollar om ev. virke behöver bytas ut på
Holken. Lagning av altantak sker senare i sommar.
8. Bryggorna kompletteras innan öppning/sommarkiosk med ytterligare tre sektioner, datum bokas
senare, annonsering/inbjudan sker via Facebook och ev. e-post till samtliga medlemmar.
9. Inköp av högtalare och mikrofon har skett.
10. När vi fått info från Umeå Kommun ang. sommarjobbare aviserar Kenneth styrelse och kallar till
möte. Mötet inleds med fotografering av styrelsemedlemmar för publicering på yff.se (Emma).
11. Mötes avslutas.
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