
Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening
2011.10.05

Närvarande:
Hans Granberg, Gunnar Backman (ers. Gunilla Granberg), Gunnar Pettersson, Christina 
Sandström och Malin Holmgren. 

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Granberg hälsar alla välkomna.

2. Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll. Uppdatering sedan föregående protokoll: 

a.) Diskmaskin
Firman har varit på plats och reparerat den pump, som fördelar diskmedel. Kostnad för detta 
skall enligt tidigare muntlig bekräftelse hamna på 3600 kronor. 

b.) Beachvolleybollplan
Håkan Uusimäki har pratat med Anton och Håkan Näslund, som har lovat att de skulle hjälpa 
till att planera beachvolleybollplanen. Men vi behöver ordna material dvs sand själva. Alla i 
styrelsen ombeds hålla utkik efter lämplig sand. 

3. Inkomna handlingar
Inbjudan har inkommit ifrån kommunen, som inbjuder till Ordförandeträff gällande bidrag, 
måndagen den 17 oktober från 18,30. Är detta något som du Kenneth skulle vara intresserad 
av att gå på?

Förslag på projekt som vi önskar bidrag för är; Nya bryggor, sand till Beachvolleybollplan, 
elljusspår, motionsspår, underhåll av skidspår osv. 

4. Tätortsfest
Styrelsen har enats om att köpa mat till festen ifrån Karlavagnens catering i Kasamark. Menyn 
är fastställd till: 

Huvudrätt: Hemlagad köttfärsbiff med soltorkadetomater fetaost timjan serveras med 
tomatconcasse potatisgratäng sallad

Efterrätt: Rabarber och hallonkaka, en klick grädde. 

Pris per person för detta är offererat till 100 kronor/person. Utöver detta inhandlar vi bröd, 
smör och dryck. Samt dekorationer och ev. snacks. 

Antalet anmälda än så länge ligger på ca 20 personer, varav 2 är barn. Vi siktar på att nå minst 
30 föranmälda.
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Inköp inför festen: 

Bröd, smör och mjölk till kaffet ordnar Christina samma dag.  Dryck samt dekorationer 
inhandlar Kenneth. Separat lista på detta skickas via mail till Kenneth. 

Hans kommer att ta betalt och hälsa gästerna välkomna på festen. Malin och Christina dukar, 
och sköter köket under middagen. Christina tar på sig att städa lokalen dagen efter. Kenneth 
inhandlar och har huvudansvaret för barnen under kvällen. 

Styrelsen hörs ca 1 vecka innan festen via mail, för att komma överens om de sista detaljerna, 
beställning av mat osv. 

13. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

-------------------------------------- ------------------------------------------
Malin Holmgren Hans Granberg
Sekreterare Ordförande
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