Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte
2022-03-14
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Christina
Sandström, Samuel Nygårdh, Frank Drewes, Maria Holmlund, Marcus Nordin, Viktor
Woronowicz och Anna Hilmersson.
1. Mötet öppnas.
2. Barnens Vasalopp, söndag 20/3, starten går 12.00. Servering 11-15, vi
samlas 10.00. Allt är inköpt och klart, Kenneth har även införskaffat
vegetariska alternativ och Agneta köper in lite glutenfritt bröd. Grillning sker
utomhus.
Fredrik gör ett anrop i Facebookgruppen och kollar om någon är villig att
hjälpa till med olika arbetsuppgifter som t.ex. dra upp ett spår, stå i
serveringen, dela ut medaljer, skriva diplom, vara speaker m.m.
3. Vi går igenom de övriga frågorna från årsmötesprotokollet.
*Parkeringen sommartid. Hur går vi vidare?
Vi beslutar att prata med Eva Larsson igen om att få använda/hyra hennes
åkerlapp som parkering. Om det skulle finnas möjlighet att få göra det på prov
en sommar för att se hur det skulle fungera.
Fredrik tar kontakt med vägföreningens ordförande, Hans Granberg, för att
meddela honom att vi jobbar på det.
Om vi får tillåtelse att parkera på Evas åker, skulle det vara möjligt att sätta
upp skyltar där det står om frivillig p-avgift, att besökare kan swisha valfritt
belopp?
*Skolan i Kasamark. Många barn i byarna men för få platser i skolan.
Väldigt tråkigt att inte alla får gå i den skola man vill, i det här fallet den skola
man bor närmast. Det finns dock ingenting som vi som förening kan göra för
att driva den frågan.
4. Skotercafé. Vi beslutar att tidigarelägga skotercafeét och det kommer att gå
av stapeln söndagen den 3:e april i stället. Servering 11-15, det kommer att
finnas hamburgare, korv och våfflor att köpa.
5. Övriga frågor.
*Val av 2 stycken firmatecknare till föreningen. Fredrik Eriksson och Marcus
Nordin. (Se bilaga; protokollsutdrag) samt fullmakt Postnord, 2 personer.
Fredrik Eriksson och Marcus Nordin.

* Våra traditionella fester, Valborg och midsommar kommer att återupptas
efter två års paus. Vi ska uppdatera hemsidan, vi tänker att vi fortsätter där vi
slutade. Det område som inte har Valborg eller midsommar ansvarar för
utemiljön på Holken samt lägger ut och tar in bryggorna.
*Viktor Woronowicz är ny i styrelsen.
Han har en liten workshop med oss för att få igång våra tankar om vad vi vill
med föreningen.Här är lite exempel på hur tankarna gick:
-

med hjälp av post-it-lappar gav styrelsen många förslag på kommande
event
Vilka aktiviteter kan och vill vi ha nu och vilka är möjliga på lång sikt?
vad är Yttersjös varumärke?
årshjul för att tydliggöra vad som händer under året
Holken är vår mötesplats, här vill vi att föreningens medlemmar ska
känna gemenskap
Yttersjös logotyp, vill vi ha kvar samma? är det dags för förändring?
Viktor gör ett förslag på hur en ny skulle kunna se ut.
hur många besöker hemsidan? går det att göra det lättare att hitta på
hemsidan?
Viktor får i uppdrag att ordna en liknande workshop för att ta pulsen på
medlemmarna i föreningen. Det vore bra om det gick att ordna under
april månad men inget datum blev spikat.

6. Nästa möte. Inget datum satt för det än.
7. Mötet avslutades.

Fredrik Eriksson, ordförande

Anna Hilmersson, sekreterare

