
Protokoll 
Yttersjö Fritidsförening 

 
Närvarande: 
Fredrik Eriksson   Kenneth Sandberg   Rickard Degerman    
Frank Drewes   Agneta Ivarsson   Kristoffer Nilsson    
Marcus Nordin  Christina Sandström   Isabella Nygårdh    
Gunnar Pettersson  
 
§ 1  Presentation 
Eftersom vi årsmötet valde några nya medlemmar i styrelsen så genomförde mötet en 
presentation, där alla fick presentera sig. Speciellt så hälsades de nytillkomna hjärtligt 
välkomna.  
 
§ 2  Utvärdering årsmötet 
Vi utvärderade årsmötet och konstaterade att mötet hade fungerat väl.  
Utifrån beslutet att kunna fördela ut arbetsuppgifter till de olika områdena beslutade mötet att 
• Gunnar skriver ett utkast till informationsblad som vi kan dela ut till samtliga hushåll. 
• Samtliga får i uppdrag att fundera på idéer på vilka arbetsuppgifter som vi kan lägga ut till 

de olika områdena. 
 
§ 3  Pimpeltävlingen 
Mötet gick igenom förberedelserna inför pimpeltävlingen. Mötet konstaterade att de mesta 
verkar vara OK vad gäller planeringen. 
• Kenneth fixar inköpen 
• Christina och Agneta ansvarar för kiosken  
• Fredrik och Richard håller i utdelning av fiskekorten och invägning av fisk. 
• Gunnar borrar upp hål och håller i själva tävlingen. 
 
§ 4  Uthyrning av bord och stolar 
Mötet resonerade om uthyrning av bord och stolar, samt vilket pris som vi ska ta för detta. 
• Mötet beslutade att Kenneth tar fram ett förslag till prissättning. 
• Mötet beslutade att inte annonsera om denna möjlighet till uthyrning. 
 
§ 5  Övriga frågor 
Hemsidan 
Mötet beslutade att Frank lägger ut namnen på de nya i styrelsen, samt att alla i styrelsen som 
inte har bild på hemsidan tar fram en bild som vi kan lägga ut på yff.se.  
 
Samarbete mellan byarna 
En diskussion fördes om vi kan utveckla samarbetet mellan byarna runt sjön. Fredrik fick i 
uppdrag att fundera på frågan. 
 
Fotbollsplan 
Vi resonerade om vi kanske kan skapa förutsättningar för någon fast tid i veckan där vi 
inbjuder till fotbollsspel på planen på Tjärdalen. Något beslut fattade inte.  
 
§ 6  Nästa möte 
Mötet uppdrog till ordförande att kalla till nytt möte i april månad. 
 
Vid protokollet – Gunnar  


