
Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 2019-11-06 
 
Närvarande: Samuel Nygårdh, Kenneth Sandberg, Fredrik Eriksson, Agneta Ivarsson, 
Marcus Nordin, Kristoffer Nilsson och Anna Hilmersson. 
 
1. Mötet öppnas. 
 
2. Utvärdering bion (matinén). Inte många barn men allt gick bra. Dag och tid är bra (söndag 
kl. 15.00), nästa gång tar Christina och Agneta gärna emot tips på lämplig film.  
 
3. Nästa aktivitet är disco för barn, 22 och 23 november. 
Fredag 0-7 år mellan kl. 18.00-19.00. Disco varvat med lekar. 
Lördag 7 år och uppåt. Försäljning av lite småplock som snacks, klubbor och dricka. 
Fredrik fixar med det praktiska och annonsering. 
 
4. Vi har ingen valberedning.  
Fredrik kontaktar Anette Jonsson och kollar om hon kan ställa upp. 
 
5. Kenneth talar om att han vill lämna kassörsuppdraget efter många års trogen “tjänst”. 
 
6. Förslag från medlem om att arbeta för att få till en cykelväg mellan Yttersjö och Röbäck. 
Fredrik kommer att svara att även om styrelsen gärna vill se en cykelväg här är det inget 
som vi prioriterar just nu. 
Det är trafikverkets väg, Skravelsjö har just fått avslag på cykelväg till Röbäck så det är inte 
så troligt att vi skulle kunna få till det i nuläget.  
 
7. Facebook. Vi behöver se över reglerna för att få ha en grupp på Facebook. Emma har 
gjort ett förslag som mejlas över till styrelsemedlemmarna. Vi läser igenom det och tar upp 
det på nästa möte. 
 
8. Övrigt. 

● Vi har en ny sandlåda (för sandning vintertid), Fredrik fixar sand till den. 
 

● Numera finns en ny stereo, Kenneth har plockat bort datorn. Nu är det enklare att 
koppla upp sig om man vill spela musik. 

 
● Två nya infravärmare är inköpta till inglasningen. 

 
● Det är köpt in ny utebelysning till stora granen i korsningen, Tjärdalen ser till att den 

kommer på plats. 
 

● Ny låskolv till utedasset. 
 
9. Nästa möte måndag 13 januari 2020. 
 
Ordförande: Fredrik Eriksson       Sekreterare: Anna Hilmersson 
 



 
 
 
 


