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1.   Mötet öppnas 
2.   Genomgång av protokoll från årsmöte 2016, tillägg: 

- Swish som betallösning i Holken är ej aktuellt pga ej ekonomiskt försvarbart. 
-   Önskemål finns om förbättrad akustik i Holken, innan beslut tas om åtgärd bör vi ta reda på 

vad kostnad för ev. ljuddämpning skulle bli – Kenneth undersöker. 
- Vid önskemål från medlemmar om aktiviteter i byn föreslogs att denna typ av input till 
styrelsen ska vidarebefordras till övriga medlemmar för att se om det finns fler som är 
intresserade av att ordna samma aktivitet. Styrelsen har ej möjlighet att själva genomföra alla 
önskemål som inkommer. Styrelsen sprider denna info framöver via yff.se, Facebook och e-
post. 

3.   Avslag på ansökan om bidrag till badbryggor har informerats via e-post till styrelsen. Vi beslutar 
att bygga ny brygga allt eftersom utifrån vad ekonomin tillåter, förslagsvis ca 30 000 kr för 2016 
(med 50 000 kr i medel idag). Nuvarande brygga läggs ut till försäljning. Nya bryggor kan 
skruvas/byggas på plats intill Holken innan midsommar. Kenneth beslutar period (ev. 
månadsskiftet maj/juni) samt räknar på material och tar fram ritning. Gunnar och Daniel stöttar 
med verktyg. Vi ber YFFs medlemmar om hjälp med byggnation. 

4.   Kallelse till styrelsemöte sker i fortsättningen enbart via Facebook. 
5.   Komplettering i medlemslistan med bostadsområde är önskvärt, Kenneth ordnar. 
6.   Komplettering av styrelseinformation på yff.se med bostadsområde är önskvärt, Frank ordnar. 
7.   Vi bör se över att information på yff.se är uppdaterad. Emma och Gunnar ser över hela 

webbplatsen och meddelar därefter Frank. 
8.   Rickard, med ansvar för nyckelförteckning, har fått in några nycklar men många saknas ännu. 

Rickard fortsätter att ligga på berörda. 
9.   Umeå Energi ordnar tillsammans med YFF solcellsträff torsdag 12 maj kl 19.00. YFF får 5000 kr i 

ersättning för samarbetet där YFF ansvarar för inbjudan, lokal samt fika. Styrelsen delar ut 
inbjudan i brevlådor samt via e-post och Facebook. 

10.  Skrindan som används vid midsommarfirandet är ev. osäker utifrån säkerhetsaspekten, vi 
beslutar att trots detta fortsätta med traditionen. Att åka skrinda sker på egen risk och gärna 
tillsammans med förälder. 

11.  Nuvarande lösning för kaffebryggning är något långsam vid större evenemang. Agneta har haft 
kontakt med Göstas Loge och vi får låna kaffebryggare av dem till Valborg. Vi får ev. köpa dessa 
bryggare, Britt-Inger återkommer med prisförslag. Christina ansvarar över inventering och tar 
tillsammans med Agneta och Kenneth beslut om ev. ytterligare inköp.  

12.  Kenneth har köpt in nya bord, 10 st á 279 kr. 3 gamla bord är sålda och resten ligger ute till 
försäljning. Finns inget intresse för dessa kommer de att köras bort. Vi kommer även att köpa 
nya bord till uterummet. 

13.  Under nästa möte ska översyn av checklistor utföras. Detta för att kunna avlasta Kenneth som 
sitter på mycket information och erfarenhet, även om vi är mycket tacksamma över hans 
insatser. Ev. bör vi även komplettera med checklistor för pimpeltävling, skidtävling etc. 

14.  Nästa möte: tisdag 24 maj. 
 
 
 
 
 
__________________   __________________ 
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