
Styrelsemöte TFF 31 maj 2022 
Närvarande: Per L, Per F, Markel, Agnes


1. Arbetsgrupp utegym 
Lotta ombedes bilda en grupp. Per L pratar med henne och lägger ut på FB


2. Nedre parkering, skötsel 
Parkeringen håller på att växa igen. Vi bör sätta en tydlig skylt markerad med kyrkans 
parkering och i övrigt försöka parkera där så mkt som möjligt. 


3. Möte med kyrkan 

Enligt kontraktet med kyrkan ska vi ha ett gemensamt möte varje år. Per F organiserar ett 
sådant där bl a parkeringsplatsen tas upp. 


4. Ny altandörr  
Per L mäter storleken, Per F söker på nätet och så bestämmer vi per capsulam (e-post)


5. Medlemsmöte inför hösten 13 aug kl 17:00  
Innan programmer fastställs inför hösten har vi ett medlemsmöte där programmet 
diskuteras och fastslås. Det kombineras med en grillfest. TFF bjuder på mat men dryck 
får man betala för. 


6. Gulaschsoppa,  17 sep 
Magdalena hade meddelat två tänkbara tider och vi bestämde den 17 sep.


7. Uppdaterar maillista  
Under pandemin har det hänt saker, både med betalning och annat. Per F (med hjälp av 
Eva) uppdaterar listan och påminner dem som inte betalt


8. Allmänt utskick 
I samband med detta gör Per F ett allmänt utskick som beskriver föreningen, dess 
aktiviteter, hemsidan etc. Påpekar också att det finns en hjärtstartare på 
hembygdsgården. Inbetalningsavi bifogas,. 


9 Gräsklipparen 
Markel är borta hela sommaren så vi får hjälpas åt att kontrollera gräsklipparen så den 
inte har fastnat. Det gör den alltsomoftast. Vi får hjälpas åt. 


10. Diskmaskinen 
 Det är problem med att folk inte kan sköta den. Markel gör förslag till bättre 
bruksanvisning. Diskmedel behöver också köpas. Markel gör det.


11. Garderobsdörren 
Vi ska sätta upp en skylt om att dörren till garderoben ska vara stängd. Men för att barn 
inte ska kunna komma in och skada sig så bör det vara någon grind framför. Markel 
erbjöd sig att grunna på saken. Per F skickar ut fråga på Facebook




12. Lås 
På årsmötet uppkom frågan om kodlås till ytterdörr. Kravet är att man ska kunna ge en 
engångskod över nätet. Per undersöker kostnader.


Mötet avslutades i god ordning
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