Minnesanteckningar från ÅRSMÖTE
i Frösakulls Fritidsförening, FFF
Plats:

Frösakulls Fritidsby,vid dansbanan

Tid:

2011-07-23 kl 11.00

§1.
Mötets öppnande (föreningens 63:a årsmöte, 70 närvarande enligt bilaga).
§2.
Dagordningen godkändes.
§3.
Ulf Einarsson valdes till ordförande för årsmötet.
§4.
Till justerare av protokoll utsågs Marianne Persson (stuga 137) och Jan
Junfors (stuga 31).
§5.
Styrelsen gick igenom berättelse för Verksamhetsåret 2010 (inklusive balansoch resultatrapport).
§6
Revisorernas berättelse för Verksamhetsåret 2010 lästes upp.
§7.
Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010 beviljades
§8.
Beslut om arvoden för styrelsen 2011 lika 2010 (ingen höjning).
§9.
Beslut om driftskostnader för 2012, 3500 kr/år inkl 200 kr kostnad vid utebliven
medverkan vid städdagar. En höjning med 500 kr på grund av ökade kostnader
för bla sophantering (extra tömningar krävs allt oftare).
§10.
Ulf Einarsson omvaldes till ordförande till och med årsmötet 2012.
§11.
Till styrelsemedlemmar valdes till och med årsmötet 2012 Eva Johansson och
Olle Andersson.
Håkan Svensson och Peter Nordström kvarstår i styrelsen till 2012.
Tommy Sandqvist kvarstår som styrelsesuppleant t o m årsmötet 2012.
Karin Nilsson som är vald styrelsesuppleant t o m årsmötet 2011 ersätts av Sven
Göran Svensson fram till årsmötet 2012.
Fördelning av styrelseposter sker vid konstituerande sammanträde.

§12.
Till revisorer valdes Dan Persson och Lars Olof Andersson t o m årsmötet 2012.
Till revisors suppleant valdes Mikael Henriksson t o m årsmötet 2012.
§13.
Till valberedningskommité t o m årsmötet 2012 valdes Reiner Jauering
(sammankallande) och Maj Inger Sunesson.
§14.
Till Nöjeskommitté för 2012 valdes ägarna av stugorna 1-10 samt 201-220.
Stugägarna utser själva vem som är ansvarig sammankallande.
Detta meddelas styrelsen snarast.
§15.
Till kontaktman till årsmötet 2012 valdes Sture Törnqvist och Bo Svensson.
§16 (övriga frågor).
Beslöts om att ge Livräddarna ett bidrag om 10 000 kr (lika 2010).
Vi uppmanas åter igen att sopseparera bättre och att utnyttja återvinningen jämte
kiosken på andra sidan Kungsvägen. Kostnader för sophantering har ökat
kraftigt på grund av slarv. Extra kostbara tömningar har krävts under året.
Ordförande undersöker med renhållningen i Halmstad om det finns möjlighet att
komplettera vår sopcontainer med contianer för enbart flaskor.
Styrelsen kommer att vidta åtgärder för att hindra missbruk.
Framkom åter igen att det är dålig täckning för bredband och telefoni inom
stugområdet. Mikael Wikman från stuga 43 kommer att kontakta
mobilentreprenörer för att utreda om åtgärder kan vidtas som gör att mobila
bredband och telefoner kan användas bättre inom fritidshusområdet.
Rapporterar till styrelsen.
Vid årsmötet framkom behov av reducera hastigheten på de bilar som kör in på
området via Friggs gränd. Varningsskyllt eller gupp diskuterades.
Uppdrogs åt styrelsen att utreda detta vidare samt genomföra åtgärder.
Då antalet parkeringsplatser reducerats inom området finns behov av fler
parkeringar. Uppdrogs åt styrelsen att utreda vidare samt genomföra åtgärder.
Redskapsboden vid klubbstugan ska målas. Styrelsen tar emot förslag på kulör
(läggs i förslagslådan).
Lista sätts upp på redskapsboden där de som är intresserade av att hjälpa till med
målning av boden mm kan anmäla sig.
Styrelsen vill framföra Ett stort Tack till Ulla och Mikael Henriksson för
spännande, intressanta och bra Bingopromenader.

En radio och en vattenkokare lottades ut till stuga nr 160 respektive nr 55.
§17.
Mötet avslutades.
Därefter serverades pizza med dryck till närvarande.

Ulf Einarsson, ordförande

Håkan Svensson, kassör

Marianne Persson, justerare

Jan Junfors, justerare

Peter Nordström, sekreterare

