Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte (digitalt) 2021-03-23
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Maria Holmlund,
Agneta Ivarsson, Gunnar Pettersson, Marcus Nordin och Anna Hilmersson.
1. Mötet öppnas.
2. Fredrik drar lite riktlinjer för vad som gäller på våra Skypemöten.
- kameran på
- ljud/mikrofon av när man inte pratar
- räck upp handen om du vill säga något (finns en “raise hand” knapp) och vänta på
din tur, Fredrik fördelar ordet
- det går också bra att skriva i chatten om man vill säga något
3. Föreningens framtid.
Vi går igenom Fredriks förslag på brev till medlemmarna som ser väldigt bra ut. Gunnar tar
på sig att göra en slutredigering, kom med synpunkter till honom. Det är ca 170 hushåll som
ska få brevet. Kenneth skriver ut dem,fixar kuvert och porto sedan hjälps vi åt att dela ut
breven.
Vi pratar om att man skulle göra en webbaserad undersökning/enkät till medlemmarna. Det
är ett bra förslag och det är bra om vi tänker igenom vad vi vill ha ut av en sådan
undersökning. Frågor man kan tänka sig att ställa är:
- vilka aktiviteter ska vi behålla?
- vad kan du tänka dig att bidra med?
- är det någon aktivitet som du saknar?
Fortsatt diskussion nästa möte, tänk gärna ut fler frågor tills dess.
4. Mejl från kommunen om landsbygdsutveckling, så här står det b.la.
“Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner krokar nu arm
och ansöker tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor om att bilda ett
leaderområde. Leader är en metod för lokal utveckling som används i hela Europa och som
grundar sig i tanken att utveckling genomförs mest effektivt och hållbart genom dom som bor
och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer
söka pengar för att förverkliga idéer och projekt som leder till lokal utveckling i landsbygd”.
Fredrik vidarebefordrar mejlet till oss.
5. Umigo.
Fredrik och Frank jobbar vidare med projektet.
Det återstår dock mycket jobb innan det blir aktuellt för medlemmarna.
6. Nästa möte.
Inget datum bestämt, Fredrik skickar kallelse.
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