1

Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-15

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 - 11.30

Närvarande

Mikael Wikman (stuga 43) ordförande

Protokoll nr
2015-5

Håkan Svenson (stuga 10)
Tommy Sandquist (stuga 151)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Olle Strandberg (stuga 128) § 9
Marianne Persson (stuga 137) § 10
Mikael Henriksson (stuga 149) § 10
Lena Boström (stuga 32)
§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Tommy Sandquist och Bodil Gustavsson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
Lena Boström berättade att hon överlämnat skrivelse om styrelsens uppdrag från årsmötet om parkeringsplatser vid fotbollsplanen och om fiber för området till Frösakulls
By Ekonomisk Förening. Styrelsen arbetsutskott för denna förening kommer att kalla
motsvarande arbetsutskott för Frösakulls Fritidsby för ett möte om detta.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§6
Rapport från ordförande:
Ordförande berättar att skrivelsen till en stugägaren beträffande oväsen nattetid har
skickats och han har inte hört något ifrån stugägaren eller från de som klagat.
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§7
Till hemsidan:
Ordföranden Mikael Wikman och Lena Boström berättar för styrelsen om deras möte
med Rainer Jauernig och om ny struktur på hemsidan. Rainer ville ha en kontaktperson
för hemsidan från FFF, Erik Staels stugby och Frösakulls By Ekonomisk förening.
Kontaktperson från FFF är ordföranden.
§8
Förslag till förtydligande och förändringar i föreningens stadgar inför nästa årsmöte.
Styrelsens representanter uppmanas att till nästa möte försökt hitta andra föreningars
stadgar och jämfört dem med föreningens nuvarande stadgar.
§ 9 Nöjeskommittén
Besök av Olle Strandberg som representerade de sammankallande för nöjeskommittén.
Han fick av ordföranden nycklarna till klubbstugan, för att de ska kunna ha sina möten
där. Information lämnades om att nöjeskommittén kommer att få utbetalt ett förskott
av kassören under våren 2016. Likaså att det förutom midsommar firandet är upp till
nöjeskommittén, om de vill arrangera något mer under sommaren. Förr om åren har
det bland annat arrangerats ”semesterdans, kräftskiva och promenadfest”.
§ 10 Valberedningen
Mikael Henriksson sammankallande i valberedningen besökte styrelsen tillsammans
med Marianne Persson. Styrelsen och valberedningen diskuterar arbetet med att hitta
engagerade personer inom föreningen, personer som kanske vill vara med i styrelsen
eller på annat sätt kan hjälpa föreningen. Ett arbete som bör pågå under hela året.
§ 11
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§ 12
Övriga frågor:
Lena Boström fick i uppdrag att fråga om Frösakulls by ekonomisk förening är intresserade av att tillsammans med FFF köpa in en kombinerad skrivare och kopiator till
klubbstugan.
Bodil Gustavsson fick i uppdrag att köpa in ett diskställ, diskhanddukar med mera till
klubbstugan.
En skylt ska sättas upp i klubbstugan om att var och en som nyttjar klubbstugan ska
plocka i ordning och diska efter sig.
Styrelsen bestämmer att en lista med olika saker som behöver göras på vårt område
ska tas fram. En del av dessa uppgifter kan göras på vårstädningen. Tvätt av golvet på
dansbanan till exempel.
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Stefan Ringqvist fick i uppdrag att se efter skyltar till klubbstugan som visar var tvättstugan, duschar och toalett är och eventuellt trädgårdsförråd.
Tommy Sandquist fick i uppdrag att inventera trädgårdsförrådet för att se vad som
finns och vad som saknas.
Styrelsen ska undersöka med Bo Svensson om hela utrymmet/platsen för sand och
grus som finns mellan komposten och klubbstuga behövs. Samt fråga om platsen ska
göras om eller användas på annat sätt.
Ordförande Mikael Wikman och Lena Boström fick i uppdrag att formulera en skylt
för containern för hushållsavfall om vad som kan/inte bör slängas i den
§ 13
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 3 oktober 2015 kl.10.00.
§ 14
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Mikael Wikman
Ordförande

Tommy Sandquist
Justerare

Bodil Gustavsson
Justerare

