
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2019-01-24 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Frank Drews, Marcus 
Nordin(suppleant), Gunnar Pettersson(från punkt 5) 

1. Mötet öppnades 
2. Återkoppling till tidigare protokolls punkter: 

- Värmepumpen är installerad och driftsatt. Slås igång i samband med att holken är uthyrd eller 
möten. 

- Kenneth har pratat med Sven-Olov angående betalning för skidspåret och tidigare 
överenskommelse kvarstår dvs att YFF sponsrar med hälften av bränslekostnaden. YFF ska få en 
sponsorskylt uppsatt på reklampelaren. 

- Medskick till nästkommande möte: ljudisolering 
3. Valberedningen, årsmöte 

Valberedningen var inbjuden till dagens möte men ingen hade möjlighet att närvara, styrelsen gick 
igenom vakanta poster som valberedningen ska tillsätta och Fredrik ser till att listan skickas till 
Robert Ackemo (sammankallande). Tid för årsmöte bestämdes till 27/2 kl 19.00 För att kallelsen ska 
kunna gå ut i tid(14 dagar innan) behöver valberedningen ha sitt förslag klart senast 6/2. Beslut om 
att bjuda på sedvanligt fika i samband med årsmötet. 

4. Medlemsförslag 
Fredrik har fått in ett medlemsförslag från Jenny Evers. Jenny vill hålla en studiecirkel med inriktning 
mot design och skötsel av trädgård. Närvarande var enhälliga i att det var ett bra förslag som bör 
uppmuntras och som förhoppningsvis kan leda till att fler ser möjligheter till att hålla aktiviteter på 
Holken. Fredrik får ansvaret att fortsätta föra dialog med Jenny för att veta när dessa kurser ska 
hållas.  

5. Kenneth berättar att det ska köpas in en brandsläckare då den nuvarande är tom och för gammal. 
6. Hemsidan 

Frank får i uppdrag att uppdatera hemsidan med det nya hyresavtalet 
7. Övrig information 

Fredrik har blivit kontaktad av naturvårdsverket som ville informera om att naturreservatet som 
ligger mellan Yttersjö, Brunnsjön och Bösta kommer att utökas. 

8. Lilla vasaloppet och pimpeltävling 
- Datum för lilla vasaloppet bestämdes till söndag 24/2. Anmälan från kl 11 och start kl 12. Kiosken 

håller öppet så det behövs ca sju stycken som kan hjälpa till kring kiosken, anmälan, 
blåbärssoppa och speaker. Gunnar är speaker, Fredrik ordnar så att spår finns uppdragna, 
Christina ordnar med kiosk, Marcus ordnar med anmälan, Kenneth ordnar med inköp. Marcus 
får även i uppdrag att kontakta VK för att se om de är intresserade av att göra ett reportage 
kring lilla vasaloppet 

- Datum för pimpeltävlingen bestäms på nästa styrelsemöte 
9. Tid för nästa möte 11/2 kl 19.00 

 

 

 



 

 

 

10. Restaurangchansen 
Kenneth säljer RC-häften/appen till förmån för YFF, information om detta har gått ut i facebook-
gruppen. 

11. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet    Justeras av 
Marcus Nordin    Fredrik Eriksson 


