Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte.
2019-06-12
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Samuel Nygårdh,
Kristoffer Nilsson, Johan Lindgren, Gunnar Pettersson och Anna Hilmersson.
1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Ansvarsveckor Holken.
Vi har fått två ungdomar från kommunen som ska jobba i kiosken (3 veckor var), resten av
tiden fylls på av bygdens ungdomar. Kenneth har gjort ett schema.
Kiosken kommer att hållas öppen: 17/6-26/7.
v. 25 Kenneth
v. 26 Anna
v. 27 Agneta
v. 28 Christina
v. 29 Johan
v. 30 Fredrik och Kristoffer
v. 31 Samuel och Marcus
v. 32 Gunnar
Som vanligt hjälps vi åt och stöttar de som inte haft ansvarsvecka tidigare. Man kan alltid
ringa någon i styrelsen om man skulle stöta på problem.
-Kenneth uppdaterar “pärmen” och en aktuell telefonlista.
-Kenneth har även ordnat ett swishnummer till Holken.
-Nya öppettider- vardagar: 11-16, helg : 12-16.
-Det behövs nya skyltar (sommarkiosken) vid vägen, Fredrik fixar det.
3. Fixarkväll på Holken onsdag 19 juni kl. 18.00.
-Snygga till utemiljön innan midsommar. Det som behöver fixas är b.la:
-Måla dasset och byta ring
- Vindskivor + stuprör åtgärdas
- TV-antennen ska bort
- Holken skylten
- Måla det nya skyddet + det gamla som flagnat
- Kratta gräsmattan och stranden
- Olja utemöblerna?
- Skruva ihop en bänk
Föreningen bjuder på hamburgare.
Fredrik skriver ut inbjudan på Facebook.

4. Midsommar-förberedelserna är i full gång, det är Klubben tillsammans med Tjärdalen som
ordnar det i år. Som vanligt är det ett roddande att få ihop personer från respektive område

som ska hjälpa till men läget verkar ändå vara under kontroll. Kenneth köper in det som
behövs inför firandet.

5. Kyrkans Hus. Det kommer inte att vara någon verksamhet där överhuvudtaget den
kommande hösten. Det ska, under hösten, tas ett beslut om huset ska gå till försäljning.
Fredrik har fått frågan från några medlemmar om inte fritidsföreningen skulle kunna köpa
Kyrkans Hus från Tegs församling. Styrelsen är enig; vi har fullt upp med att sköta om
Holken med allt vad det innebär, det finns heller ingen ekonomi för en sådan investering.

6. Mötet avslutas.
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