
Möte	  YFF	  14/4	  2015	  

Närvarande:	  Kent,	  Daniel,	  Kenneth,	  Fredrik,	  Christina,	  Rickard	  och	  Calle	  

	  

Kent	  går	  igenom	  föregående	  protokoll,	  till	  nästa	  möte	  måste	  följande	  ordnas:	  

-‐ Nyckelförteckningen	  
-‐ Protokollsutdrag	  för	  firmatecknare	  –	  Anna	  ska	  skicka	  lämna	  detta	  till	  Kent	  och	  Kenneth	  för	  

påskrift	  
-‐ Larmlista;	  vilka	  ska	  kontaktas	  vid	  larm,	  Kenneth	  kollar	  upp	  

Inför	  pub-‐afton	  18/4:	  

-‐ Kent	  och	  Fredrik	  öppnar	  upp	  och	  sköter	  rulljangsen	  åtminstone	  inledningsvis,	  Kenneth	  och	  
eventuellt	  någon	  fler	  hjälper	  till	  senare	  under	  kvällen	  

-‐ ”Riskupor”	  ska	  köpas	  in	  som	  dekoration,	  samma	  variant	  som	  den	  som	  nu	  hänger	  i	  inglasningen	  
-‐ Christina	  står	  för	  städningen	  under	  söndagen	  

Checklistor:	  

-‐ Kenneth	  har	  skrivit	  ihop	  en	  checklista	  för	  valborg,	  denna	  skickas	  till	  Malin	  och	  matilda	  som	  är	  
ansvariga	  för	  detta	  evenemang	  i	  år	  

-‐ Checklistor	  för	  övriga	  aktiviteter	  utformas	  gemensamt	  på	  nästkommande	  möte	  
-‐ I	  dessa	  checklistor	  beslutas	  att	  lägga	  in	  utrymme	  för	  ny	  idéer	  

Vägföreningen	  för	  vägen	  förbi	  Holken	  har	  årsmöte	  22/4,	  Kent	  kommer	  närvara	  för	  att	  tillgodose	  YFF:s	  
intressen	  och	  ta	  del	  av	  information.	  

Priser	  för	  hyra	  av	  Holken	  ska	  justeras	  något,	  framförallt	  gäller	  detta	  avgift	  för	  utebliven/otillräcklig	  
städning.	  

Nästa	  pimpeltävling	  bör	  priser	  till	  barn	  som	  inte	  fått	  fisk	  delas	  ut	  medelst	  lottning.	  

Styrelsen	  överväger	  en	  kampanj	  eller	  skrivelse	  för	  att	  få	  till	  stånd	  en	  sänkning	  av	  hastighet	  på	  
småvägarna	  i	  och	  kring	  Yttersjö.	  

Listan	  över	  styrelsen	  är	  felaktig	  på	  hemsidan	  och	  behöver	  ändras.	  

Städdag	  bestäms	  till	  7:e	  juni,	  tiden	  är	  kl.12-‐15	  som	  vanligt.	  

Höstfest	  spikas	  som	  fast	  aktivitet	  förlagd	  till	  3:e	  lördagen	  i	  augusti.	  

Ny	  rullista	  för	  samtliga	  fasta	  aktiviteter	  ordnas	  nästkommande	  möte,	  där	  ska	  nu	  pimpeltävling,	  
skidtävling	  samt	  adventsmyset	  skrivas	  in.	  

Förslag/diskussion	  kring	  nya	  aktiviter	  på	  nästa	  möte.	  



Ett	  förslag	  lades	  fram	  på	  någon	  form	  av	  annonstavla	  eller	  dylik	  information	  om	  vilka	  tjänster	  som	  boende	  
i	  området	  kan	  tillhandahålla.	  Eventuell	  rabatt	  till	  medlemmar	  i	  YFF	  bör	  diskuteras.	  

Ytterligare	  förslag	  på	  rabatt	  till	  YFF-‐medlemmar	  kan	  till	  exempel	  läggas	  in	  på	  varor	  som	  säljs	  i	  
sommarkiosken.	  

Nästa	  möte	  kommer	  hållas	  tisdagen	  den	  5:e	  maj	  kl.	  19.00.	  

	  

Kent	  Lagerqvist	  	   	   	   	   	   	   Rickard	  Degerman	   	  
Ordförande	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   Sekreterare	  


