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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 
2011.05.04 
 
 
 
Närvarande: 
Hans Granberg, Gunnar Pettersson, Kalle Forsberg, Håkan Uusimäki, Kenneth Sandberg, 
Gunnars Backman (ers. Gunilla) Frank Drewes, Margareta Lundberg och Malin Holmgren.  

 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen, som innan mötet utskickats via e-post.  
 

3. Föregående protokoll 
Styrelsen godkänner föregående protokoll.  
 

4. Inkomna handlingar 
Information om strandnära byggande har inkommit via mail. Den i föreningen som önskar 
mer info om detta kan vända sig till ordförande Hans Granberg, för vidare information.  
 

5. Ekonomi 
Kennet redogör för föreningens ekonomiska situation hittills i år. Vår ekonomiska situation 
ser väldigt bra ut hittills. Vi har i år också beviljats driftsbidrag ifrån kommunen, för både 
badplatsen och fotbollsplanen.  
 
Kenneth har investerat i bättre begagnade vitvaror till Holken. Både kyl, frys och spis, har 
inhandlats via blocket. Kostnad för detta 1000 kronor.  
 

6. Hyresavtal 
Hans föreslår ett antal ändringar i det befintliga hyresavtalet för Holken. De flesta 
förändringarna återfinns under avsnittet "regler och vilkor". Kortfattat innebär förändringen 
att;  

• Bokning av Holken kan endast ske via hemsidan. 

• Betalning av hyran skall ske innan nyckel kan hämtas ut hos stugvärd. Och kan endast 
ske via postgiro.  

• Nyckel skall alltid uthämtas hos stugvärd, då även hyreskontrakt undertecknas i två 
exemplar.  

• Vid återlämning av nyckel skall lokalen och tomten vara städade. 

• Borttappad nyckel debiteras med 500 kronor.  
 
Styrelsen godkänner samtliga ändringar i hyresavtalet.  
  

7. Städdag  
Städdagen planeras till söndagen den 29 maj, klockan 12-15. Under dagen kommer vi att bla. 
att städa Holken invändigt och utvändigt. Reparation och inoljning av bryggor samt diverse 
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målning kommer också att utföras. Hans och Gunnar går igenom mer detaljerat vad som 
behöver åtgärdas innan städdagen.  Kenneth inhandlar skottkärra och annat nödvändigt för 
underhåll och städning. 
 
Information om städdagen skickas ut via mail och sätts upp på anslagstavlor i byn.  

 
8. Sommarcaféet 
Vi måste invänta besked ifrån kommunen på om vi får några kommunala sommarjobbare, och 
i så fall hur många innan vi kan planera sommarens café. Förhoppningsvis kan vi planera mer 
detaljerat nästkommande möte.  
 
Alla styrelsemedlemmar ombeds att fundera över vilka ansvarsveckor ni kan tänka er i 
sommar. Om alla ställer upp så blir de ca 1 vecka per person.  
 
Gunnar uppdaterar och sammanställer den pärm, som vi haft tidigare. 

 
9. Datautrustning och värme 
Hans efterlyser en manual för hantering av värmesystem och datautrustning, som kan 
användas vid uthyrning av Holken. Kenneth har påbörjat en sådan. Kenneth skall även bygga 
en "låda" som täcker alla kablar och dyl. så att ingen av misstag råkar dra ut viktig utrustning. 
Detta för att undvika problem.  
 
Kenneth inhandlar även en plattskärm till datorn, som tar mindre plats.  
  

10. Övrigt 
 
a.) Valborg- Styrelsen kan konstatera att valborgsfirandet blev lyckat i år. Många bybor var 
samlade och försäljningen och lotter och korv var god.  
 

b.) Värvning av nya medlemmar 
Info om hur man gör för att bli medlem i föreningen läggs ut av Frank på hemsidan. Styrelsen 
ombeds att fundera på hur vi fortsättningsvis skall arbeta med att värva nya medlemmar. 

 
11. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------  ------------------------------------------ 
Malin Holmgren   Hans Granberg 
Sekreterare    Ordförande 
 


