Yttersjö Fritidsförenings styrelsemöte 2018-01-11.
Närvarande: Fredrik Eriksson, Christina Sandström, Kenneth Sandberg, Gunnar Pettersson, Nina
Sandvik, Kristoffer Nilsson och Anna Hilmersson.
1. Mötet öppnas.
2. Årsmötet blir måndag 26/2 kl.19.00. Valberedningen är inbjudna till styrelsemötet inför arbetet
med det kommande årsmötet. De kontaktar de i styrelsen som står i tur för omval, valberedningen
tar reda på om de vill sitta kvar eller inte, om inte ska de försöka hitta en ersättare. De ska vara klara
med det senast den 5 februari. Powerpointpresentationen är klar, Fredrik och Kenneth går igenom
den. Christina fixar fika till årsmötet.
3. Barnens Vasalopp söndag 25 februari. Vi har all utrustning som krävs, Kenneth beställer
nummerlappar och medaljer etc. Det ska serveras blåbärssoppa till skidåkarna. Serveringen är öppen
11.00 – 15.00, vi kommer att sälja hamburgare, korv, dricka och kaffe. Anmälan till loppet kl. 12.00,
starten går kl. 13.00. Fredrik tar hjälp av någon att köra upp spåret. Det kommer behövas folk som
tar emot anmälan, startar loppet, serverar blåbärssoppa, delar ut medaljer, 2–3 personer i
serveringen m.m. Vi lägger upp på Facebook att vi behöver funktionärer. Annonsering via mejl och
Facebook.
4. Pimpeltävling för barn söndag 18 mars. Annonsering via mejl och Facebook. Själva tävlingen
mellan 12.00 – 13.00. Serveringen öppen 11.00 – 14.00, vi kommer att sälja hamburgare, korv, dricka
och kaffe. Gunnar förborrar hålen, sköter start och stopp på isen och snackar med de tävlande m.m.
Fredrik tar kontakt med Blixt Sport. Vi behöver personer som tar emot anmälan, kollar vilka som
vunnit, delar ut priser, 2–3 stycken i serveringen. Vinnaren, tvåan och trean vinner en slant var (en
viss procent beroende på hur många som deltar) Vi skriver på Facebook att vi önskar till priser till
barnen, kul om även de som inte fått fisk får ett pris också.
5. Skidspåret i Yttersjö. Roland Boström sköter dragningen och underhållet av skidspåret, det gör han
helt ideellt. Kasamark IF äger skotern som används till det. Fritidsföreningen och Kasamarks IF delar
på bränslekostnaden. Skotern behöver repareras, YFF ska bidra till det. Kenneth tar kontakt med
Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Kasamarks IF och bjuder in till ett möte. Det finns ett förslag att de
som nyttjar spåret får ge ett valfritt bidrag. På mötet ska det dras upp riktlinjer för hur det ska skötas
praktiskt. Förutom Kenneth och Sven-Olov kommer Roland, Gunnar och Fredrik att vara med på
mötet. Det finns ett förslag att spåret döps till ”Rolands spår”, att det görs en skylt där namn och
start står. På årsmötet kommer Roland att få en present som tack för det ideella arbetet han gör.
6. Discot för barn som var tänkt att ha innan jul skjuts på framtiden, vi försöker senare i vår. Nu under
vintern har vi tillräckligt med aktiviteter.
7. Ska vi ta betalt när vi lånar ut saker från Holken? T.ex. bord och stolar m.m. Det känns som att vi
bör ta ett beslut om det så det blir lika för alla. Vi får fundera på det till nästa möte och ta ett beslut.
8. Nästa möte torsdag 15/2 kl. 19.00.

Ordförande Fredrik Eriksson

Sekreterare Anna Hilmersson

