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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-16

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.15.00 – 16.30

Närvarande

Mikael Wikman ordförande (stuga 43)

Protokoll nr
2016-1

Håkan Svenson, kassör (stuga 10)
Tommy Sandquist (stuga 151)
Sven-Göran Svensson (stuga 107)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Lena Boström, sekreterare (stuga 32)
§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Sven-Göran Svensson och Håkan Svenson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 lästes upp.
Bokslutet är klart och överlämnat till revisorerna som ska gå igenom detta till årsmötet.
Nästan alla har betalat in medlemsavgiften, påminnelse ska gå ut till dem som inte betalat.
45 stycken stugor fick ersättning vid dagens vårstädning inom FFF. 9 000 kronor har
FFF fått av Frösakulls By Ekonomisk Förening för att betala ut denna ersättning.
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§6
Rapport från ordförande:
Ordförande berättar att inga motioner till sommarens årsmöte har kommit in, sista dag
för att lämna in motioner är den 1 april enligt stadgarna.
Ordförande, kassör och sekreterare informerar styrelsen om mötet med arbetsutskottet
för Frösakulls By ekonomisk förening. Vid mötet diskuterades bland annat indragning
av fiber, bidrag till livräddarna och om att få köpa marken (fotbollsplanen) av kommunen.
Ordförande berättade att han fått in klagomål från stugägare angående nedtagning av
träd. Lena och Tommy som sitter med i styrelsen för Frösakulls By ekonomisk förening informerade styrelsen om att Skogskommittén anlitat experter för att bedöma
vilka träd som ska tas ned, samt att en skötselplan ska tas fram för området.
§7
Till hemsidan: Ordförande ska lägga upp något från städdagen på facebook
§8
Styrelsen diskuterade föreningens stadgar och ska fortsätta med detta vid nästa möte
då det behövs förtydligande och förändringar i föreningens stadgar.
§9
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att en anonym skrivelse har kommit in till styrelsen, som undrar vad som hänt med översynen av tomterna och önskar belysning inom området. Vid
årsmötet den 19 juli 2014 informerades om att ärendet överlämnas till styrelsen för
Frösakulls By Ekonomisk Förening som är tillika markägare. De ska arbeta fram någon form av informations material till medlemmarna om gränsdragningen. Styrelsen
kommer också att lämna över den anonyma skrivelsen till markägaren det vill säga
styrelsen för Frösakulls By ekonomisk förening. Styrelsen för Frösakulls fritidsförening tycker att idén med belysning är bra.
§ 10
Övriga frågor:
Styrelsen beslutar att Tommy får köpa in nya ”bockar”.
Styrelsen tackade Bodil för att hon köpt in nya diskhanddukar till styrelserummet.
Styrelsen beslutar att styrelsen för Frösakulls fritidsförening ska ha ett arbetsutskott
som består av ordförande, kassör och sekreterare.
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Styrelsen beslutar att sommarens årsmöte ska vara lördagen den 16 juli 2016 kl.11.00.
Styrelsen beslutar att bjuda de närvarande vid årsmötet på pizza, även vegetarisk pizza
ska finnas. I samband med kallelsen till årsmötet ska en anmälan skickas ut om specialkost och vegetarisk pizza. Håkan beställer pizzor.
Styrelsen beslutar att tre priser delas ut vid årsmötet bland närvarande medlemmar.
Styrelsen ska till nästa möte fundera på om någon överraskning ska delas ut till närvarande medlemmar vid årsmötet och i så fall vad, förra året delades en grillpåse ut.
Styrelsen beslutar att valberedningen ska bjudas in till nästa styrelsemöte. Mikael gör
detta.
Sven-Göran berättade att han har för avsikt att avgå som ledamot vid årsmötet.
§ 11
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 5 juni 2016 kl.10.00.
§ 12
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Mikael Wikman
Ordförande

Sven-Göran Svensson
Justerare

Håkan Svenson
Justerare

