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Styrelsemöte; Yttersjö fritidsförening 
2015.01.19 
 
Närvarande: 
 Christina Sandström, Kenneth Sandberg, Kalle Forsberg, Agneta Ivarsson, Daniel 
Långström, Rickard Degerman, Fredrik Eriksson och Anna Hilmersson. 
 
1. Mötets öppnas. 
 
2. Lekparken Tjärdalen. 
Torsten Lindberg från Tjärdalen meddelar att lekparken är utdömd efter den årliga 
besiktningen (2014) och därmed avstängd. Det behövs stora renoveringar för att klara dagens 
regler och standard och i grova drag kommer det att kosta mellan 40 000 - 60 000. Torsten har 
gjort vissa efterforskningar och det finns inga bidrag/ pengar att vänta från kommunen eller 
förskolan. 
Ett förslag är att sammankalla byns ordförande i resp. vägförening, det ska visst finnas 6 
stycken, som får i uppdrag att jobba vidare i frågan. Kan byn tillsammans hjälpas åt med 
pengar och arbete för att rädda lekparken eller inte. Anna tar reda på vilka de är och Torsten 
sammankallar till ett möte. Det kommer även att tas upp som en punkt på årsmötet. 
 
3. Fasta aktiviteter. 
Hur delar vi upp aktiviteterna mellan resp. område? Vi vill lägga in julmys, lilla vasaloppet 
och pimpeltävlingen i de fasta aktiviteterna för att avlasta styrelsen. Ett förslag är att ta bort 
höstfesten som de senaste åren aldrig blivit av utan istället satsa på de som är välbesökta. 
Kenneth har som förslag att slå ihop Klubben med Tjärdalen. Då blir fördelningen av hushåll 
enligt följande: 
Myresjö/Sandåsbergsv. 31 hushåll 
Tjärdalen/ Klubben 41 hushåll 
Gammbyn 66 hushåll 
 
Frågan ska tas upp på årsmötet. 
 
4. Taket på altanen måste åtgärdas snarast. Det läcker in vatten. 
 
5. Tv:n ska tas bort. Det går att se via projektorn. 
 
6. Inplanerade aktiviteter. 
 
 Lilla Vasaloppet. 
Söndag 22 februari 11-15. Starten går 13.00. 
Det kommer att finnas våfflor och hamburgare till försäljning. Blåbärssoppa till skidåkarna. 
Daniel annonserar på skoterklubbarna att det samtidigt är skoter café. 
Kenneth beställer allt som behövs till skidloppet och kollar med Danne på Ica Röbäck om 
inköpen. Daniel drar upp skidspåret på torsdagen innan och Kalle och Fredrik ser till att det är 
åkbart på söndagen. Övriga hjälps åt med serveringen. 
 
Pimpeltävling. 
Söndag 22 mars 11-15. Tävlingen startar kl. 12.00. 
Det kommer att finnas hamburgare till försäljning. Godispåse till barnen som pimplar. 
Kenneth fixar inköp. 
Agneta kontaktar Blix sport för priser. Daniel annonserar på skoterklubbarna att det finns 
förtäring till försäljning. De som kan försöker få tag i priser. 
 
Pubafton. 
Lördag 18 april. Planerar mer om det på nästa möte. 
 
Alla dessa aktiviteter kommer att finnas med på inbjudan till årsmötet. 
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7. Övriga aktiviteter. 
 
Det blir inget Stick/virk café i år, för få deltagare. 
 
Förslag att ordna flugbindning/flugfiskekurs. 
Agneta kollar med Göran om han vill hålla i det. 
 
Bytardag, vintersportgrejer för barn. Lördagen 31 januari. 
Christina och Rickard håller i det. 
 
Det kommer förslag på att ha spelkvällar med sällskapsspel och ordna en utomhuspub. Vi 
spånar vidare på det. 
 
Till hösten blir det förhoppningsvis svampkurs igen. Stor efterfrågan. 
 
8. Årsmöte. 
Måndag 23 februari kl. 19.00. 
Vi går igenom dagordningen inför årsmötet. 
 
 
9. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------  ------------------------------------------
Anna Hilmersson   Daniel Långström 
Sekreterare    Ordförande 


