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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 

2012-09-04 
 

 

Närvarande: 
Hans Granberg,  Christina Sandström, Jörgen Jonasson, Anna Hilmersson, Rickard Degerman 

 

1. Föregående protokoll 2012-06-14 
 

En kort genomgång. OK 

 

2. Sommarkiosken, utvärdering 

 

Många ändringar av bemanningslistan pga personalavhopp. 

Avhoppad feriearbetare ersätts inte av kommunen, kostar oss ca 3 600 för 3 veckor 

Vi måste skärpa kontrollen av städningen både ute och inne. Likaså redovisningen av 

försäljningen.  

Glassen har förstörts och måst ersättas pga elproblem. Frysskåpet har ersatts med liten box, en 

större frys behövs. 

Glass från annan leverantör bör övervägas för nästa sommar pga priset. 

Resultat: -7 800,  (glassen -3 000, personalen - 3 600 ). 

Trots resultatet skall vi fortsätta med kioskverksamheten men med noggrannare produktval 

och kontroll. Försäljning av korv har efterfrågats. 

 

3. Beachvolleyplanen. 

 

Fattas sanden ( Jörgen ), stolparna ( Frida ).  

Görs klar på städdagen 2012-09-30 

 

4. Uthyrningen 

 

Hittills i år 8 st mot normala 20 st. Oklart varför denna minskning. 

 

5. Bidragsregler 

 

Nya sådana är på gång. Hans gjorde en snabb genomgång. Mest aktuellt för oss är projektstöd 

-ungdom, -folkhälsa (skidspåret), samlingslokaler. 

Ansökan skall göras före 1 april. 

Jörgen bevakar. 

 

6. Besiktning badplatsen 

 

Kommunen besiktade badplatsen utom vattnet i sommar. Hans uppfattade att det var OK. 

 

7. Föreningens ekonomi 

 

Sommarcaféet -7 700, midsommar + 7 300, Valborg +1 800, Fisketävlingen +2 000, 

Pubaftonen ej redovisat av Gunnar, Totalt +4 200, Saldo ca 30 000 

 

8. Höstprogram 
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Rickard tycker att vi skall upprätta långtidsprogram. Han föreslog följande för hösten som 

mötet antog. Publiceras på hemsidan ( Hans ). 

 

Förslag på höstprogram Yttersjö fritidsförening 
 

Höststädning 30/9 

Ev Höstfest, datum ej satt 

Loppis/klädbytardag 

Läxläsningsgrupp torsdagar  19.30-21.00 föranmälan krävs 

Pubafton sista fredagen varje månad 

Gåbingo söndagar – även försäljning av kaffe, korv m.m. 

Adventspyssel? 

Månskensloppet (något som anordnats förr) 

 

Fritidsföreningen är i stort behov av frivillig hjälp med stort och smått, speciellt yngre 

förmågor efterlyses. Det kan röra sig om allt från enstaka tillfällen som höststädningen till att 

leda en aktivitet, ni bestämmer själva om och när ni vill hjälpa till. 

 

Åsikter och förslag på hur vi i fritidsföreningen kan förbättras mottages gärna. Vi vill att så 

många som möjligt tycker till om de föreslagna aktiviteterna, även andra förslag mottages. 

 

Kontaktpersoner/styrelsen 

 

 

9. Städdag 

 

Söndagen 2012-09-30 kl 12-14. 

Då tar vi upp bryggorna, klipper häcken, städar förrådet och inne, beachvolleyplanen 

Christina ordnar fika. 

Kallelse på hemsidan ( Hans ). 

 

10. Nya gardiner 

 

Blir klara när sömmerskans maskin blir lagad 

 

11. Nästa möte 

 

Tisdag 2012-11-06 ( observera inget möte i oktober ) 

 

 

 

--------------------------------------   

 

Hans Granberg    

Sekreterare     


