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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-03

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 - 11.30

Närvarande

Mikael Wikman (stuga 43) ordförande

Protokoll nr
2015-6

Håkan Svenson (stuga 10)
Tommy Sandquist (stuga 151)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Lena Boström (stuga 32)
§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen beslutar att suppleanten Stefan Ringqvist får tjänstgöra som ledamot vid dagens sammanträde. Styrelsen utser Håkan Svenson och Stefan Ringqvist till att justera
dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§6
Rapport från ordförande:
Ordföranden har inget att rapportera och det fanns inte heller något i förslagslådan.
§7
Till hemsidan:
Styrelsen beslutar att protokollen från styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan från
och med det konstituerade sammanträde i juli månad i år.
§8
Förslag till förtydligande och förändringar i föreningens stadgar inför nästa årsmöte.

2

Styrelsen diskuterade ärendet och jämförde föreningens stadgar och ordningsregler
med några andra föreningars. Ärendet behandlas vidare vid nästa möte.
§ 9 Skrivelser till styrelsen
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen.
§ 10
Övriga frågor:
Stefan Ringqvist redovisar uppdraget med att ta fram skyltar till klubbstugan som visar
var tvättstugan, duschar och toalett finns. Styrelsen ger Stefan i uppdrag att beställa
emaljskyltar i storleken 8 x 6,5 cm för 295 kronor/styck från Byggfabriken.
Tommy Sandquist redovisar uppdraget med att inventera trädgårdsförrådet för att se
vad som fanns och vad som saknades. Inventeringen ska biläggas protokollet. Styrelsen ger Tommy i uppdrag att köra in fyra trappstegar i olika storlekar och slänga de
gamla som är dåliga.
Lena berättar att en medlem föreslagit att föreningen skulle ha någon form av ”cykelpool”, där medlemmarna kunde låna/hyra en cykel tillfälligt.
§ 11
Nästa styrelsemöte blir i samband med vårstädningen under 2016
§ 12
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
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