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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 

2012-02-29 

 

 

Närvarande: 
Rickard Degerman, Frank Drewes, Hans Granberg, Kalle Forsberg, Kenneth Sandberg 

 

 

1. Välkommen 
 

Vår nya ledamot Rickard hälsades välkommen. Han bor i nybyggt hus nedanför Kyrkans Hus 

och skall i sommar disputera i biologi. 

 

2. Mötesplanering 

 

Vi möts hädanefter första tisdagen i varje månad. Lägg in det i era kalendrar. 

 

3. Arbetsfördelning 

 

I o m att vi inte har någon ordinarie kassör gör vi följande uppdelning: 

 

Allmänt Alla 

 Hjälpa till vid fisketävlingen, pubkvällar 

 Övervaka sommarkafféet och göra inköp 1 vecka  

 Delta på styrelsemötena 1 gång per månad 

  

Ordföranden Hans 

 Göra dagordning och leda styrelsemötena 

 Föreslå nyheter 

 Ta emot extern post ( tömma brevlådan, inkommande e-post ) 

 Eventuellt delta i centrala möten 

 

Kassören Kenneth fram till april, därefter Hans 

 Fakturera medlemsavgifterna ( skriva ut, dela ut, skicka, följa upp …) 

 Övrig fakturering 

 Betala fakturor 

Betala löner, skatter och arbetsgivaravgifter 

 Bokföringen 

 Söka bidrag 

 Deklarationer ( allmän, löner, arbetsgivaravgifter ) 

 Bokslut 

 Föreslå budget 

 Sköta medlemsregistret 

  

Sekreteraren Malin 

 Skriva protokollen för styrelsemötena 

 

Uthyrningen Hans 

 Lämna ut nyckel 

 Besikta av efter uthyrning 
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Bryggorna Hans 

 Underhåll 

 Organisera iläggningen och upptagningen 

 

Stugfogden Holken Rickard, Christina  

 Ansvarar för nycklar och register över dessa 

 Hålla inventarieregistret aktuellt 

Läsa av elmätare för vattenförening och bredbandsförening varje månadsskifte 

Snöröjning och gräsklippning 

Lista behov av underhåll 

Göra inköp av förbrukningmaterial 

Planera städdagarna 

 

Hemsidan Frank 

 Underhålla och utveckla 

 

Känner du för något mer, kontakta då Hans 

 

4. Budgeten  

 

Det finns ett gammalt beslut att summa tillgångar skall vara minst 25 000 kr. Balansräkningen 

för 2011 visade att tillgången är 26 000 kr. 

 

Budgeten för 2012 visar ett underskott inklusive bidrag till skidspåret av ca 7 000 kr. 

 

Vi måste således sätta ned klackarna ordentligt !! 

 

Intäkterna kan ökas genom att höja priserna på våra försäljningar. Ungdomsverksamhet kan 

ge ytterligare bidrag ( se nedan ). 

 

Kostnaderna kan minskas genom värmeåtervinning från nodrummet ( material finns ), enbart 

helgöppet för sommarcaféet under högsäsongen, inte köpa in några tävlingspriser. 

 

Budgeten bifogas för fortsatt diskussion vid nästa möte. VIKTIGT. 

 

5. Årsfesten 

 

Blir 24 mars. Inbjudan finns på hemsidan och i ca 300 brevlådor.  

 

6. Ungdomsverksamhet 

 

Rickard kom med flera förslag till verksamheter: 

- Skogsmulle 

- Läxhjälp 

- Scouting 

- Gåbingo ( även för icka ungdom ) 

- Simskola 

Vi skall göra en enkät bland barnfamiljerna i samband med pimpeltävlingen för att få 

synpunkter.  

Helt klart är att det finns mycket barn i skolan och dagis som vi borde kunna locka. 
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7. Fisketävlingen 25 mars 

 

Följande arbetsfördelning gjordes: 

- Marknadsföring i skola och dagis: Kalle 

- Tävlingsledare: Gunnar, Kalle. Hans kollar med Gunnar om han kan fixa fler 

startkort 

- Servering: Christina, Hans (grillen ) 

Vi skippar lotteriet. 

Vi träffs tävlingsdagen kl 10, startskottet går kl 12 

 

 

8. Nästa möte 

 

Tisdagen 3 april kl 19 

 

 

 

--------------------------------------  ------------------------------------------ 

Hans Granberg   Rickard Degerman 

Sekreterare     
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