
Protokoll för vid Yttersjö fritidsförenings styrelsemöte (digitalt) 21-02-09. 
 
Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Marcus Nordin, Kristoffer Nilsson, Agneta 
Ivarsson och Anna Hilmersson. På grund av lite tekniskt strul kunde inte Christina 
Sandström, Gunnar Pettersson och Frank Drewes närvara.  
 
1. Mötet öppnas. 
 
2. Årsmötet.  
Det kommer i år att genomföras digitalt. Kallelse och dagordning skickas till medlemmarna 
ca två veckor före årsmötet. När det återstår en vecka till årsmötet skickas övriga handlingar 
(Beslutsunderlag, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, resultat-och 
balansräkning, revisionsberättelse). 
Vi saknar en revisor, de som har blivit tillfrågade har avböjt. 
 
3. Aktiviteter. 
Årets pimpeltävling och skidtävling ställs in på grund av den rådande pandemin. 
När det gäller beslut om byns valborgsfirande avvaktar vi och tar beslut längre fram.  
Sommarkiosken behöver vi inte ta något beslut om i dagsläget, vi tänker att det bör gå att 
corona-anpassa den verksamheten efter de restriktioner som gäller då. Kenneth meddelar 
kommunen att vi önskar feriearbetare från dem som vanligt.  
 
4. Stadgarna. 
Vi bör se över föreningens stadgar framöver. Alla i styrelsen får i uppdrag att läsa igenom 
dem och komma med förslag på förändringar och förbättringar. 
 
5. Övriga frågor. 
 
* Ulf Lundmark, ordförande i Djäkneböle/Bjännsjö:s bygdegårdsförening har hört av sig till 
Fredrik och berättat om ett forskningsprojekt som de är med i, Umigo, det är ett samarbete 
mellan bl.a. Umeå kommun och Umeå universitet. Umigo är en plattform för närsamhället. 
Ett samarbete mellan byarna runt sjön där man kan umgås, utbyta erfarenheter, information, 
tjänster eller bara ha ett digitalt tillhåll. Det lät intressant så Fredrik håller kontakt med Ulf. 
 
* Fredrik har fått frågan om det är möjligt att arrangera vinterbad vid Holken. Det är det men 
det är ingenting som styrelsen ordnar. Det är fritt fram att göra det för den som vill. 
 
* YFF på Facebook. 
Det är ganska många som vill lägga upp saker till försäljning i Facebookgruppen. Skulle vi 
ha styrt om sådana annonser till en grupp? Både Hössjö och Bjännsjö har köp-och-
säljgrupper. Skulle det underlätta att byarna i närområdet samkör i samma grupp. Fredrik tar 
kontakt med admin i Hössjögruppen. 
 
 
* Cykelparkering på Holken. 
Den här sommaren vill vi undvika att cyklar står parkerade/ligger slängda lite här och där. 
Inga cyklar på vägen utifall ett utryckningsfordon skulle behöva komma fram. Inga särskilda 



cykelställ behövs utan ett anpassat utrymme med en tydlig markering var man ska parkera 
sin cykel. 
Det finns två förslag: 
- vid dasset 
- framför bron 
Vi bör enas om ett förslag och se till att det är ordnat innan vi drar igång kioskverksamheten. 
 
* Pärmarna med sommarkioskens checklistor inför behöver uppdateras.  
 
6. Nästa möte. 
Inte bestämt i dagsläget. Eftersom nästa möte också kommer att ske digitalt så ombeds alla 
i styrelsen att se över sin digitala utrustning som t.ex. hörlurar/headset innan dess. Viktigt att 
kamera och ljud fungerar. 
 
7. Mötet avslutas. 
 
 
 
Ordförande                                                                              Sekreterare 
Fredrik Eriksson                                                                      Anna Hilmersson  

 
 
 
 


