
Årsmöte Yttersjö fritidsförening. 
 

Protokoll 
 

2022-03-02 
 

§1. Mötets öppnande. 
Fredrik Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§3. Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Fredrik Eriksson. 
 
§4. Val av sekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson. 
 
§5. Val av två justerare. 
Till justerare valdes Amanda Hörnberg och Fredrik Lindgren. 
 
§6. Närvarolista. 
17 personer närvarande, både fysiskt på plats och några via länk. En närvarolista/röstlängd 
upprättades och fastställdes. 
 
§7. Årsmötets behöriga utlysande. 
Mötet beslöt att årsmötet var utlyst på behörigt sätt. 
 
§8. Verksamhetsberättelse 2021. 
Fredrik Eriksson gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit under det gångna 
verksamhetsåret. Den fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§9. Ekonomisk redovisning. 
Kenneth Sandberg gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen. Årets förlust: 
9201,53 kr. Den fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§10. Revisionsberättelse. 
Fredrik Eriksson föredrog revisionsberättelsen och revisorernas förslag till ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§11. Ansvarsfrihet för 2021. 
Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, 
2021. 
 
§12. Medlemsavgift 2023. 
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2023 till 150 kr. Samma som föregående år. 
 



§13. Val. 
Valberedningens förslag till ny styrelse 2022, se bilaga (Bilaga 1). 
 
§14. Val av valberedning. 
Fredrik Lindgren och Natalie Forsberg 
 
§15. Verksamhet 2022. 
Årsmötet beslöt att stötta styrelsens följande förslag till verksamhet 2022. Återuppta de  
traditionella festerna, utveckla Holken, sommarkiosken, ekonomin, Barnens 
Vasalopp,kurser/studiecirkel, bio och disco för barn, loppis, pubafton,Rally Sweden m.m.  
 
§16. Övriga frågor. 
 

● Varför inte höja medlemsavgiften för att få in mer pengar till föreningen? 
Det är inte aktuellt att höja avgiften i dagsläget. Vi har samma avgift som liknande 
föreningar i närliggande byar. 

● Vad kan göras åt biltrafiken på vägen förbi Holken sommartid?  
De parkeringsplatser som hör till Holken räcker inte så besökare parkerar bilarna på 
vägen. Några boende efter vägen är väldigt missnöjda över det och vill se en 
förändring. Det är en allmän badplats som de senaste åren blivit väldigt populär av 
många, inte bara bybor. Det är en relativt smal väg räddningstjänst och ambulans 
måste ha möjlighet att ta sig fram i alla lägen. Styrelsen vet att det är ett problem och 
det har gjorts åtgärder som att hänvisa besökare till var man kan parkera och inte 
men styrelsen har inga befogenheter att förbjuda parkering eller utfärda böter. 
Styrelsen tar med sig frågan och kommer att fortsätta arbeta med detta. 

● Viktor Woronowicz pratade om möjligheten att söka bidrag genom Leaderprojekt för 
att utveckla byn. 

● Många barn i byn och byarna runt omkring men få platser på skolan i Kasamark. 
Malin Klingstedt tog upp frågan om föreningen kunde påverka skolfrågan på något 
sätt. 

 
 
§17. Avslutning. 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Ordförande: Fredrik Eriksson                   Sekreterare: Anna Hilmersson 
 
 
 
Justerare:  Amanda Hörnberg                   Justerare: Fredrik Lindgren 
 
 
 
 
 


