
Årsmöte Yttersjö Fritidsförening 

Protokoll 

2018-02-26 

§1. Mötets öppnande. Fredrik Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. 

§3. Val av ordförande. Till mötesordförande valdes Fredrik Eriksson. 

§4. Val av sekreterare. Till mötessekreterare valdes Anna Hilmersson. 

§5. Val av justerare. Till justerare valdes Karl-Gustav Forsberg och Rodney Wilhelmsson. 

§6. Närvarolista. En närvarolista/röstlängd upprättades och fastställdes. 

§7. Mötets behöriga utlysande. Mötet beslöt att årsmötet var utlyst på behörigt sätt. 

§8. Verksamhetsberättelse 2017. Fredrik gick igenom den verksamhet som föreningen bedrivit 

under det gångna verksamhetsåret. Den fastställdes och lades till handlingarna. 

§9. Ekonomisk redovisning. Kenneth gick igenom den ekonomiska redovisningen för föreningen. Den 

fastställdes och lades till handlingarna. 

§10. Revisionsberättelse. Rodney Wilhelmsson föredrog revisionsberättelsen och revisorernas 

förslag till ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§11. Ansvarsfrihet för 2017. Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret, 2017. 

§12. Medlemsavgift 2019. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2019 till 150 kr. Samma som 

föregående år. 

§13. Val. Valberedningens förslag till ny styrelse 2018, se bilaga. (Bilaga 1) 

§14. Val av valberedning. Tillvalberedning valdes: Lotta Niksirat Tjärdalen, Robert Ackemo Myresjö 

(sammankallande), Daniel Holmgren Myresjö. 

§15. Verksamhet 2018. Årsmötet beslöt att stötta styrelsens följande förslag till verksamhet 2018. 

Traditionella fester, utveckla Holken, sommarkiosken, ekonomin, Barnens Vasalopp, Pimpeltävling, 

kurser/studiecirkel, pubafton, m.m. 



§16. Övriga frågor. 

* Motion angående eget arbete i föreningen:  

Yttersjö 2018-01-11 

Till Årsmötet Yttersjö Fritidsförening 2018 

Motion angående eget arbete i föreningen 

Föreningens ekonomi är uppbyggd på att intäkter från medlemsavgifter, sommarkiosk och från 

våra aktiviteter samt eget arbete skall ge oss ett noll resultat. 

Tyvärr så är det få medlemmar som ställer upp på insatser som skall genomföras på vår fastighet 

och övriga aktiviteter. (Målning, städning av tomt och strand, gräsklippning)  

Då det inkommit kommentarer angående underhållet och skötsel av vår fastighet måste vi ta 

ställning till hur vi skall förbättra detta. 

Därför yrkar jag att Årsmötet beslutar om en lösning av detta:   exempelvis  

att lägga ut underhållsarbeten på respektive områden under bestämda perioder 

att höja årsavgiften så vi har medel för att köpa de tjänster vi är i behov av. 

 

För föreningens fortlevnad 

Kenneth Sandberg 

Motionären yrkar: 

1:  Att lägga ut underhållsarbeten på respektive områden under bestämda perioder.  

2: Att höja årsavgiften så vi har medel för att köpa de tjänster vi är i behov av. 

Resonemang under årsmötet: Kenneth har innan årsmötet fått synpunkter på motionen. Ska det 

läggas ut ytterligare uppgifter på områdena? Många upplever redan att det inte finns tid, ork och 

engagemang för det ansvar som redan ligger på respektive område. Under årsmötet kom 

fundering/förslag om att eftersom ”höstfesten” sällan blir av, skulle den kunna bytas ut mot att ha 

ansvaret över ev. reparationer och underhåll av Holken? Årsmötesdeltagarna är överens om att det 

är arbetskraften vi behöver! Kenneth och Fredrik ser till att material och redskap köps in till de 



åtgärder som behöver göras. Det som sedan behövs är medlemmar som tillsammans hjälps åt att 

utföra arbetet.  Ca 170 hushåll är medlemmar i fritidsföreningen, vi rår alltså om Holken tillsammans 

och det är allas ansvar att se till att allt arbete kring Holken fungerar. Föreningen har en stabil och väl 

fungerande styrelse som nu själva utför merparten av det ideella arbetet som krävs. Styrelsen får i 

uppdrag att författa ett brev till medlemmarna med hopp om att hitta tillbaka till byns ”vi-känsla” 

och engagemang. Årsmötesdeltagarna Robert Ackemo och Daniel Holmgren från Myresjö-området 

tog på sig ansvaret att se till att den målning som är kvar på Holken blir av. Kristoffer Nilsson som bor 

på Klubben kommer att se över taket på inglasningen samt föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Årsmötet beslutar att: 

1: a -Att satsen är besvarad 

2: a –Att satsen avslås 

* Anslagstavlor. Anslagstavlan i korsningen behöver ses över och ev. renoveras. Det är inte 

fritidsföreningens ansvar att göra det. Det är upp till varje område att ombesörja för ”sin” 

anslagstavla. I det här fallet är det gamm-byn som får ta beslut om vad som ska göras med 

anslagstavlan i korsningen. 

 

§17. Avslutning. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 

 

Vid protokollet: Anna Hilmersson 

 

 

 

 

 

 

Justeras: Karl-Gustav Forsberg                                                                         Rodney Wilhelmsson 



Bilaga 1 
 

 


