
Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2018-04-19 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Christina Sandström, Kristoffer Nilsson, Agneta Ivarsson, 
Frank Drewes, Isabella Nygårdh och Anna Hilmersson.  

1. Mötet öppnas. 

2. Gunnar har gjort ett förslag på ett brev som ska skickas ut till medlemmarna, det blev 
väldigt bra, några små justeringar bara innan det skickas ut. Ett förslag är att ett sådant brev 
skickas ut till medlemmarna årligen efter årsmötet. 

Istället för höstfest, vilka arbetsuppgifter ska fördelas? T. ex.se till att bryggan kommer ut och 
in igen (bryggan ska i senast veckan innan midsommar), klippa gräsmattan, se över 
badstranden m.m. 

Nästa möte bestämmer vi datum för vårstädning utomhus. 

3. Hyra av bord och stolar. Vi beslutar att ta 50 kr/dygnet för ett bord och fyra stolar. Inget vi 
marknadsför, men om någon frågar. 

4. Checklistor inför valborg och midsommar. Är de uppdaterade? Vi ser över det nästa möte. 

5. Någon som fortfarande har nycklar till Holken? I så fall ska de återlämnas snarast. 

6. Hyresavtalet ska uppdateras, i kontraktet ska det stå att städavgiften numera är 600 kr 
(tidigare 500) samt att soporna ska kastas i tunnan som står i ett låsbart förråd. 

7. Inventering Holken. Christina håller på koll på läget, det behövs i dagsläget kompletteras 
med kaffeskedar och lite porslin från IKEA. Detta bör ses över en gång/år. Vi måste se över 
redskapen ute, hur ser det ut med krattor m.m.? 

8. Den trasiga ”sandlådan” fraktar Fredrik bort, vi behöver ingen ny. 

Se över utemöblerna (de robusta av trä), behöver de slipas/ målas? 

Förslag att göra fasta bänkar runt grillringen, det kan göras relativt enkelt och till ganska låg 
kostnad. Kristoffer kommer med förslag (typ ritning) och kollar upp vad som behövs till det 
inför nästa möte. 

Det finns även en önskan om att göra en altan (vid trappan ut från inglasningen) med 
ut(upp)sikt över badande och lekande barn. Vi drömmer vidare. 

9. Nästa möte. Datum ej klart i dagsläget. Det blir när Kenneth fått besked från kommunen 
om sommarjobbarna, då kan vi även dela upp ansvarsveckorna. 

10. Mötet avslutas. 

 

Fredrik Eriksson, ordförande                                        Anna Hilmersson, sekreterare 


