
Protokoll fört vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte 
2020-04-20 

 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Agneta Ivarsson, Gunnar 
Pettersson, Kristoffer Nilsson, Samuel Nygårdh, Frank Drewes och Anna 
Hilmersson. 
 
1. Mötet öppnas. 
 
2. Covid-19. 
Hur gör vi med midsommarfirandet? 
Vi avvaktar med något beslut tills vi vet vilka rekommendationer som gäller då. Det 
lär väl bli aktuellt att lämna besked till medlemmarna månadsskiftet maj-juni. 
 
Hur blir det med kioskverksamheten i sommar? 
Inga restriktioner gällande den än. Vad vi vet i dagsläget så kommer vi att få 
feriearbetare från kommunen. 
Blir det så att vi kan ha kiosken öppen så får vi se till att det blir en trygg arbetsmiljö 
för ungdomarna som ska jobba. T.ex. ingen kontanthantering utan allt betalas med 
kort eller swish. Vi har tid på oss att planera detta. 
 
3. Vårstädning. 
Christina tar hand om det som ska göras inomhus. 
Utomhus är det lite saker som måste ses över: 

- läckage taket på inglasningen  
- måla(?) golvet på utedasset 
- måla omklädningsrum och förråd utvändigt? 
- nya sittbänkar och bord där handikapprampen var 
- skjutdörr inglasningen- ny ruta samt se över att den inte lossnar igen 
- se över badstranden och gräsytor 

 
Vi kommer att göra som förra året, vi har inte en städdag utan en städvecka så 
medlemmarna kan komma när det passar dem själva. Vi kommer att ha en “att göra- 
lista” där man kan pricka av arbetsuppgifterna eftersom de blir gjorda. 
 
4. Valberedning. 
Vi behöver 3 st till valberedningen, helst en från varje “område” Egentligen är det 
ingen panik med det men bör vara ordnat till i oktober i alla fall. Vi försöker ha det i 
åtanke om man kommer på någon som skulle kunna vara lämplig. 
 
 
5. Aktivitet. 



Nu när Corona gör att vi inte kan ha några aktiviteter har Fredrik ett förslag som inte 
bryter mot några rekommendationer. Cykel/promenadbingo. 
Det innebär en typ av tipsrunda (i all enkelhet) så folk i byn kommer ut och får frisk 
luft och motion på köpet, förslagsvis under maj månad. Frågorna ska gärna ha 
anknytning till byn och föreningen. Vi köper in presentkort som vinnaren får. Ett 
mycket bra förslag som vi spinner vidare på. Skicka gärna förslag på frågor till 
Fredrik med tre svarsalternativ. Både barn- och vuxenfrågor, det ska vara en aktivitet 
som hela familjen kan göra. 
 
6. Nästa möte. 
Datum ej fastställt ännu. Fredrik kallar. 
 
7. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
Ordförande                                                                              Sekreterare 
Fredrik Eriksson                                                                      Anna Hilmersson  
 
 
 
 
 
 
 


