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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 
2016.01.12 
 
Närvarande: 
 Agneta Ivarsson, Emma Norman, Christina Sandström, Kent Lagerqvist, Fredrik Eriksson, 
Kenneth Sandberg, Gunnar Pettersson och Anna Hilmersson. 
 
1. Mötet öppnas. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Återkoppling av aktiviteterna som varit sen förra mötet. 
* Bio för barn stor succé! Ca 20 barn kom och såg film och åt popcorn. 
Agneta och Christina skulle vilja att det blir en gång till i vinter. 
 
* Julmys, bra uppslutning men något färre än tidigare år. 
Att tänka på till nästa år: ingen chokladkalender, dels inget för mjölkallergiker dels onödigt 
med godis varje dag. Vi får hitta på något annat. 
 
* Glasscafé. Trevligt och lyckat enligt besökarna. 
 
3. Hur når vi ut med information till alla medlemmar? Kenneth har fått in en hel del e-
postadresser. Han skickar till de som inte uppgett e-postadress att det går bra att få i brevlådan 
också om de hellre vill det. 
 
4. Diskussion om YFF:s grupp på Facebook.  
Gruppen är egentligen sluten för medlemmar i fritidsföreningen. I dagsläget är det 68 
personer som är med i gruppen som inte är betalande medlemmar i föreningen. Alla 
medlemmar i gruppen har kunnat godkänna de som vill vara med. Från och med idag är det 
bara YFF:s styrelse som är administratörer. Emma har huvudansvaret att i fortsättningen 
godkänna de som vill vara med i gruppen. 
Emma kommer även att tydliggöra på gruppens sida vad syftet är med föreningen är och vad 
vi står för. 
Hon gör ett inlägg hur man går tillväga för att bli betalande medlem. 
 
5. YFF:s hemsida bör finnas kvar för de som inte har Facebook. 
Vi ser på det vid ett annat tillfälle, hur vi kan fräscha upp den. 
 
Vi tar ett beslut på att de som bara blir medlemmar för att få hyra Holken billigare får göra det 
för 500 kr. Då ingår även 2 års medlemskap. 
 
6. Årsmötet blir den 25/2 kl. 19.00. 
Nästa möte blir den 25/1, det ska bara handla om årsmötet och förberedelser inför det. 
 
7. Barnens vasalopp blir v.8 söndag 28/2. 
Pimpeltävlingen blir v.11 söndag 20/3. 
 
8. Sophantering. YFF har fritidshustömning 15/5-15/10 och det kostar 695 kr/år. 
Problemet är att det kastas sopor övrig tid också. Vi beslutar att tillsvidare låsa in tunnorna 
tiden de inte ska användas för att slippa problemet. 
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9. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------  ------------------------------------------ 
Anna Hilmersson   Kent Lagerqvist 
Sekreterare    Ordförande 


