
Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2022-10-11 
 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Christina 
Sandström, Gunnar Pettersson och Anna Hilmersson. 
 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Taket på verandan. 
- Timbo kommer att lämna en offert på vad det kommer att kosta att bara 

åtgärda taket på verandan och en vad  det kommer att kosta att åtgärda båda 
taken. När det är gjort får styrelsen ta beslut hur vi går vidare. Finns det 
bidrag att söka? 
 

3. Halloween. 
- planeringen är i full gång och det mesta är under kontroll. 
- föreningen har fått ett bidrag på 3000 kr som kommer användas för diverse 

inköp som godis, marschaller m.m 
- inbjudan ligger i olika grupper på Facebook, Frank får i uppdrag att även 

lägga upp det på hemsidan 
 

4. Facebookgruppen ska göras om till en Facebooksida. Vi väntar med det tills 
Victor är med på nästa möte. 
 

5. Övriga frågor. 
- Christina hälsar att loppisen gick bra. 9 bord var uthyrda och de som deltog 

var nöjda, bra spridning av besökare under dagen. 
- det har inte varit så mycket uthyrningar den senaste tiden 
- nästa vecka är Kenneth inbjuden till uppstartsmöte inför rallyt i februari, det 

kommer att behövas ungefär 10 stycken funktionärer vilket vi tror inte kommer 
att bli några problem 

- Pubafton i höst? Fredrik har varit i kontakt med Karin Lindmark på kommunen 
och enligt henne så behövs inget serveringstillstånd för slutet sällskap, alltså 
inga förändringar så vi kan ha pub som tidigare. Det som fortfarande gäller är 
att det är endast för medlemmar och att det inte får gå med vinst. Vi tänker att 
vi ska kunna ha en pubkväll i slutet på november, vi bestämmer datum nästa 
möte. 

- det behövs kompletteras lite porslin, glas och bestick, det ska vara 40 kuvert, 
Christina ordnar det 

- Kenneth beställer en ny kran till köket, den nuvarande droppar 
- vi har ett överskott av mynt sedan sommarkiosken, Anna kollar med sin 

granne som arbetar på Loomis om han kan hjälpa oss på något sätt med det 
- dags för styrelsemiddag snart? 



- det har köpts in 2 stycken handspritsautomater, en ska sättas upp på 
utedasset och en ska sitta inne på Holken 
 

6. Nästa möte blir i början på november, Fredrik skickar inbjudan 
 

7. Mötet avslutas 
 
 
Ordförande                                                                    Sekreterare 
Fredrik Eriksson                                                            Anna Hilmersson  
 
 


