
Styrelsemöte Ytters jö Fr i t idsförening 2016-11-10 
 
Närvarande: Kent Lagerqvist, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson,  
Christina Sandström, Frank Drewes, Gunnar Pettersson,  
Karl-Gustav Forsberg, Emma Norman 
 

1. Mötet öppnas 
2. Föregående möte inställt pga få deltagande 
3. Genomgång av föregående protokoll  
4. Önskemål om ändringar på yff.se tas upp med Frank som ansvarar för vår webbplats. Gunnar & 

Emma förser Frank med önskemål och förslag med syfte att förenkla och förtydliga. Översyn 
gjordes tidigare i sommar. 

5. Styrelsen föreslår att kassör (Kenneth) övertar ansvaret för nycklar till Holken (tidigare Rickard). 
Kenneth tar kontakt med Rickard i frågan och gör därefter en översyn. Kenneth rapporterar vid 
nästa styrelsemöte med förslag på framtida hantering. Styrelsen föreslår att kvittens ska gälla vid 
framtida utlämning samt ev. böter vid borttappad nyckel. 

6. Biljardbordet är sålt och hämtat. Ett pingisbord är bortskänkt och hämtat. Ett pingisbord kvarstår 
men ska också skänkas bort alt. slängas. 

7. Förrådet städades under hösten med syfte att förenkla och röja upp, i övre förrådet finns nu 
dagligt material och i det nedre sådant som används mer sällan. 

8. Styrelsen summerar höstens pubkväll (som ersatte höstfesten) som mycket lyckad med många 
besökare och god försäljning. Konceptet för hela familjen fungerade väl för flera målgrupper. Ev. 
kan vi tidigarelägga höstpuben till nästa år för möjlighet att hålla till utomhus utan att frysa. 

9. Medlemmar har engagerat sig i frågan om bryggan ska ligga kvar under vintern eller ej, samt 
föreslagit upptagning som ej blev av. Enligt leverantören ska bryggan kunna ligga kvar under 
vintern. Styrelsen inser att vi kan kommunicera t ex mötesprotokoll och beslut tydligare med våra 
medlemmar för att undvika missförstånd.  

10. Styrelsen beslutar att ställa in eventet första advent pga att många i styrelsen är bortresta den 
helgen och eventet drar dessutom inte in några pengar till föreningen. Christina & Kenneth 
kommer dock traditionsenligt att julpynta Holken inför första advent. 

11. Bio/matiné för barn planeras till söndag tredje advent, dvs 11 december kl 15.00. Christina & 
Agneta arrangerar, Emma ordnar material och marknadsföring. Vi återkommer med inbjudan via 
Facebook. 

12. Kassör (Kenneth) har ordnat med ny belysning vid Holkens entré. Två lampor med ljussensorer 
har monterats, kostnad ca 1000 kr. 

13. Kassör (Kenneth) har via e-post till samtliga medlemmar informerat om möjligheten att köpa 
Restaurangchansen i februari.  

14. Under november månad skickas avier ut för inbetalning av årsavgiften 2017. Vi försöker även 
informera nya boende i byn. 

15. Efter diskussion om frekvensen av styrelsemöten föreslås fortsatt månadsvisa möten. Ordförande 
(Kent) aviserar mötestid via styrelsens Facebookgrupp. Om inget särskilt finns att ta upp aviserar 
ordförande att vi ställer in. Enklare beslut kan fattas via Facebook och e-post. 
 
 
 
__________________   __________________ 
Emma Norman    Kent Lagerqvist 
Ledamot    Ordförande 
 


