
Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening                    
2014.01.16

Närvarande:
Närvarande: Daniel Långström, Christina Sandström, Kenneth Sandberg, Anna Hilmersson, Frank 
Drewes, Gunnar Pettersson och Malin Holmgren. 

§1 Mötets öppnande
Ordförande Daniel Långström hälsar alla välkomna.  
 
§2 Föregående protokoll
Godkännes. 

§3 Aktiviteter

a.) Julmys på Holken
Var väldigt uppskattat av alla! Önskemål har redan inkommit om att denna aktivitet skall 
återkomma. 

b.) Pimpeltävlingen 2014.03.16
Daniel skall ta kontakt med Blixtsport redan nu så att vi har möjlighet att få sponsring inför 
pimpeltävlingen. 

c.) Stick- och Virkcafé
Christina skall starta igång detta under februari månad igen Troligtvis blir det på tisdagar. Det 
kommer att fortsätta vara en öppen verksamhet där stora och små är välkomna! 

d.) Gå- Bingo och Läxhjälp
Tar vi upp på nästkommande möte!

e.) Skotercafé och skidtävling 2014.02.23
Styrelsen beslutar att hålla öppen caféet mellan 11.00-15.00. Där vi säljer varmkorv, hamburgare, 
läsk, kaffe, varm choklad (laktosfritt?) och kaka. Skidtävling, eller vid brist på snö annan aktivitet 
(tex. skattjakt) till barnen planeras till kl. 13.00. 

Skidtävling- Gratis för barn upp till 12 år.  Daniel ordnar skidspår. Om Gunnar är hemma agerar han 
speeker. 

Kenneth inhandlar hamburgare, korv, dricka och chokladmedaljer till skidtävlingen. Christina 
ordnar med kaffe, te, choklad och fika/kakor, muggar (?) mm

Reklam - Kenneth pratar med Stig och hör om han kan ordna med reklam till Skotercaféet. Daniel 
kan kopiera upp reklambladen. Och Kenneth och Daniel hjälps åt att dela ut reklamen. Hör av er 
ifall ni behöver hjälp med detta!

e.) Övrig aktivitet
Rallydagen ställdes in pga tidsbrist. Daniel föreslår andra liknande aktiviteter. Vi försöker planera in 



en liknande aktivitet senare när möjlighet finns. Gärna med hjälp av andra engagerade människor i 
byn. Och vi hinner siktar vi även på att ha en pubkväll under våren.  

Malin skriver en notis på facebook om att vi behöver hjälp med diverse aktiviteter/funktionärer för 
olika evenemang. Och hör om det finns frivilliga!

§4 Ordförande avslutar mötet. Nästa möte är torsdagen den 6 februari 
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