
Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2018-05-29 
Närvarande: Agneta Ivarsson, Fredrik Eriksson, Kristoffer Nilsson, Marcus Nordin, Christina 
Sandström, Kenneth Sandberg, Karin Svedberg, Gunnar Pettersson, Frank Drewes och Anna 
Hilmersson. 

1. Mötet öppnas. 

2. Sommarkiosken. Vi har blivit tilldelade 3 ungdomar från kommunen, de arbetar tre veckor 
var med början vecka 25 (midsommarhelgen ingen kioskverksamhet). 

Period 1: Lukas Näslund 

Period 2: Zion Holmberg 

Period 3: Edith Wallin 

Helgerna fyller vi med andra ungdomar, de måste vara fyllda 16 år annars ingen övre 
åldersgräns. Kenneth lägger ut förfrågan på Facebook och mejl. Han uppdaterar även pärmen 
och laddar upp med glass, godis och dricka innan kiosken öppnar. 

3. Städdag/arbetsdag på Holken. Vi lägger det på en vardagkväll, torsdag 7 juni kl. 18.00. Det 
som ska göras är att se över utemiljön; klippa gräset, kratta stranden, klippa häcken m.m. Sen 
ska fönstren på inglasningen putsas, sittmöblerna i trä utomhus ska oljas, bryggan ska i 
vattnet, det ska fixas nya lister till fönstren på inglasningen, det ska göras bänkar runt 
grillringen. Vi hoppas att det kommer många medlemmar så det blir gjort så mycket som 
möjligt den kvällen.  

4. Det togs ett beslut på årsmötet att vi lägger ner det evenemang som kallats 
höstfest/vinterfest. I stället får det område som står på tur ansvara över Holkens utemiljö 
sommartid. Vi tar ett beslut att arbetsuppgifterna som ska utföras är: 

* Bryggan ska i senast helgen före midsommar. 

* Städning av strand kontinuerligt. 

* Gräsklippning 1 gång per vecka. 

* Bryggan ska tas upp senast sista helgen i augusti. 

5. Nyckelproblemet. Det går inte att få någon ordning på var alla nycklar är. Vi tar ett beslut 
att vi byter lås. Styrelsen kommer att ha tillgång till nyckel via nyckelskåp och kod. Kenneth 
ombesörjer att lås köps in och att det blir bytt. 

6. Det uppdaterade hyresavtalet är klart, Kenneth skickar det till Frank som lägger det på 
hemsidan. 

Övriga frågor: 

Vi måste som alla andra gå ut med information när det gäller GDPR. Kenneth skickar det med 
den andra informationen som ska skickas ut till medlemmarna. 

 

Ordförande Fredrik Eriksson                                   sekreterare Anna Hilmersson 


