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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 
2014.09.03 
 
Närvarande: 
 Christina Sandström, Gunnar Pettersson, Rickard Degerman, Agneta Ivarsson, Daniel 
Långström, Frank Drewes, Kenneth Sandberg, Fredrik Eriksson och Anna Hilmerson. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna. 
  
2. Sommarkiosken. 
Det har gått väldigt bra ekonomiskt med kiosken denna sommar, gått med ca 3000 kr i vinst, 
det är rekord! Det har gått åt mest med glass och dricka, pajer och pizza kommer vi att 
fortsätta med då det varit mycket uppskattat. 
I det stora hela har det gått bra för sommarjobbarna. Det är städningen som varit bristfällig i 
vissa fall, där måste vi som ansvarar veckovis vara mer tydliga hur viktigt det är och även 
kolla upp att det blir genomfört. 
Det har varit en del vandalisering utomhus, inga stora summor pengar men väldigt tråkigt när 
det händer. 
 
3. Städdag. 
Inte så mycket som ska göras denna gång. Häcken ska klippas och det ska fraktas bort och 
gräsklippning. Styrelsen klarar det själv den här gången. Städdagen/kvällen blir onsdag 17/9 
kl. 18.30. Kenneth tar med häcksax och sladd, Daniel tar med släpvagn. Krattor finns. 
 
4. Kommande aktiviteter i höst. 
Det pågår en svampkurs på Holken för fullt. 4 tillfällen med svampplock i skogarna runt sjön. 
Förhoppningsvis blir det en avslutande 5:e gång med svampmat på schemat. På första träffen 
kom det 14 stycken svampintreserade. 
 
Klädloppis på Holken lördag 20/9 kl.11-14. Det finns 10 bord att hyra ut, 8 är redan bokade. 
Det kommer finnas dricka och fika att köpa. Christina ansvarar över detta. 
På kvällen anordnas pubafton 19-24. Kenneth och Daniel sköter inköpen till pubafton. 
 
Christina berättar att Stick och virk-cafét kommer ev. att starta upp i slutet av september, på 
tisdagar. 
 
Vi pratar om att följa upp fjolårets succé: julmys på Holken på 1:a advent. Mer planering 
kring det längre fram. 
 
Det finns förslag på att ordna skridskoåkning för hela familjen med musik, varm choklad och 
korvmackor. Utveckling av det förslaget längre fram. 
 
Vi pratar om hur vi kan få fler som engagerar sig i aktiviteterna på Holken för att avlasta 
styrelsen. Det finns ett förslag att lägga ut julmys/skidtävling/pimpeltävling på de befintliga 
områdena i byn. i dagsläget är det valborg, midsommar och höst/vårfest som fördelats på 
Tjärdalen/Myresjö och Gammbyn. 
 
 
Ett annat förslag är att lägga ut på facebook/hemsidan att vi behöver hjälp med aktiviteterna 
utan att man måste vara med i styrelsen. Det optimala vore att få en typ av festkommitté som 
håller lite i trådarna. Gunnar skriver ihop något och lägger upp på facebook.  
 
 
5. Övriga frågor. 
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Kenneth har blivit uppringd av Torsten Lindberg på Tjärdalen. Lekparken(lekutrustningen) 
där är i stort renoveringsbehov. Kenneth uppmanar Torsten att sammankalla byns 
vägföreningar samt förskolan till ett möte. Det bör vara kommunen som tar över ansvaret för 
den lekparken, då den utnyttjas mest av förskolan i Yttersjö och dagbarnvårdarna. 
 
Biljardbordet! Lagas eller kastas? 
Beslut tas på städdagen/kvällen 
 
6. Nästa möte 
Blir onsdag 1 oktober kl. 19.00. 
 
 
7. Ordförande avslutar mötet 
 
 
 
--------------------------------------  ------------------------------------------ 
Anna Hilmersson   Daniel Långström 
Sekreterare    Ordförande 


