
Protokoll styrelsemöte Yttersjö fritidsförening 2021-08-24

Närvarande: Agneta, Christina, Fredrik, Maria, Johan, Kristoffer, Kenneth, Gunnar, 
Marcus(vid protokollet)

1. Mötet öppnades: Ordförande hälsade alla välkomna

2. Kenneth drog resultatet av sommarkiosken, nytt försäljningsrekord för kiosken i år. 

Vinsten totalt blev ca 5 tkr men detta efter att kostnader för inventarier såsom ny 

kyl, ny frys samt ny drickakyl dragits av från resultatet. Dessa inköp beslöts av 

styrelsen via mailkonversation dels utifrån motiverat behov av nya vitvaror samt att 

det bedömdes bra att återinvestera intäkterna från sommarkiosken redan i år.

3. Fråga om kontanthantering i kiosken lyftes och diskuterades huruvida vi ska 

fortsätta ta emot kontanter. Fördelen är att föräldrar kan skicka med sina barn en 

slant att handla för, nackdelen är att det tillkommer avsevärda avgifter för att växla 

in kontanter, främst mynt. Beslutades att fortsätta ta emot kontanter men styrelsen 

ska se över möjligheterna att göra inköp till verksamheten direkt med kontanter 

istället för att växla via Forex som tar 15% avgift.

4. Kristoffer lyfte en fråga om att kiosken borde erbjuda vegetariska alternativ. Det 

beslutades att köpa in och erbjuda vegetariska alternativ till nästa års sommarkiosk 

men i små volymer då åtgången inte varit stor tidigare år.

5. Fredrik lyfte frågan om möjligheterna att planera några aktiviteter i höst. Styrelsen 

bedömer pandemiläget för osäkert för tillfället för att kunna ett beslut om aktiviteter 

och skjuter frågan till nästa möte. 

6. Aktuell påverkan på uthyrning är enligt gällande pandemilagstiftning max 50 

personer vid slutna sällskap. Johan påtalar att det är fastighetsägaren dvs 

föreningen som står som ansvarig för att dessa regler efterlevs även vid uthyrning. 

Kenneth föreslår att vi kompletterar uthyrningskontraktet med aktuella 

pandemiregler, detta för att förtydliga för de som hyr, även om det inte friskriver oss 

från ansvaret för efterlevnaden. Kenneth får i uppdrag att komplettera kontraktet.

7. Bokningsläget av holken gicks igenom, bra med uthyrningar under september 

månad.

8. Fredrik går igenom Kenneths roll, Kenneth och Marcus får i uppdrag att se över 

vilka arbetsuppgifter som ska brytas ut från ”kassörsrollen”.

9. Ljuddämpning – lakan finns inköpta, datum för iordningsställande av detta blir 9/10.

10.Styrelsemiddag planeras till 9/10 i samband med ordningsställande av 

ljuddämpning. Förslag att ta catering från fyrklövern. Agneta kollar upp 

möjligheterna att betala med mynt. 



11. Förslag att gräva ner kabel till bodan för att kunna ladda trimmer och 

gräsklipparbatteriet. - Beslutades att kabel och kabelrör kommer grävas ner i 

samband med nästa års vårstädning.

12.Sophantering – förslag på att upprätta en återvinningsstation på holken där 

gästerna själva kan källsortera sitt skräp från kiosken. Troligtvis blir det blandat 

skräp vilket gör att det övergår arbetsuppgifter till sommarkiosksansvarig. Det 

beslutas att sophanteringen får förbli oförändrad för stunden.

13.Förslag om att sätta upp en lampa med rörelsevakt ute på hörnet då det är en 

populär pulkabacke på vintern. Agneta kan ha en lampa för ändamålet till övers åt 

föreningen. Agneta kollar och återkommer. 

14.Kristoffer lyfter förslag om inköp av kanot eller dylikt för uthyrning via föreningen på 

sommaren. Kristoffer får i uppdrag att ta fram goda exempel på hur detta bör gå till i

praktiken. Styrelsen positiv till förslaget men avvaktar mer information.

15.Kenneth har fått fråga om aktiviteter såsom midsommar, om ansvaret för dessa 

rullats nu när aktiviteterna ställts in under pandemin. Styrelsen beslutar att det ska 

inte rulla ansvaren för aktiviteterna utan ansvarig blir de som skulle varit 2020 då 

pandemin bröt ut. 

16.Gunnar lyfter frågan om finansieringsmöjligheter för utökad fritidsverksamhet ex. 

För uthyrningar. Samtliga i styrelsen får i uppdrag att kolla upp alternativ till 

finansiering i samband med inköp av kanoter.

17.Kenneth meddelar att vi måste sätta upp en skylt som upplyser att vi får bidrag från 

Umeå Kommun. Kenneth har beställt skylt och sätter upp dessa.

18. Inköp – dator har köpts in för att kunna bokföra och ha föreningsdokument på enligt 

beslut från styrelsen. Kenneth har lämnat datorn till Marcus som ska överta 

kassörsrollen.

19. Inget datum för nästa möte satt med Fredrik planerar att kalla till ett möte i 

september.

20.Mötet avslutades

Vid protokollet

Marcus Nordin Fredrik Ericsson
Ledamot Ordförande


