1

Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-05

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.00

Närvarande

Mikael Wikman ordförande (stuga 43)
Håkan Svenson (stuga 10)
Sven-Göran Svensson (stuga 107)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Lena Boström (stuga 32)

Protokoll nr
2016-2

Valberedningen:
Mikael Henriksson (stuga 149) § 4
Marianne Persson (stuga 137) § 4
§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 eftersom ledamoten Tommy Sandquist är frånvarande. Styrelsen utser Håkan Svenson och Stefan Ringqvist till att justera dagens protokoll.
§4
Valberedningen fick information om att Sven-Göran Svensson avgår som ledamoten i
samband med årsmötet och att ordförande Mikael Wikman inte ställer upp för omval
som ordförande, men vill gärna vara kvar i styrelsen.
Styrelsen beslutar att föreslå för årsmötet att införa ett nytt mötesarvode för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter förutom de fasta arvodena.
§5
Information om en eventuell framtida fiberanslutning utgår då ordföranden i Frösakulls by ekonomiska föreningen Anders Lillieberg inte kunde komma.
§6
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§7
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
Styrelsen beslutar att höja arvodet för kontaktperson/vaktmästare från 150 till 200 kronor/timme.
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§8
Rapport från ordförande:
Mikael Wikman har fått en fråga från en stugägare om denne kunde få dispens från
”byggförbudet” § 3 i föreningens stadgar. Styrelsen beslutar att Mikael får i uppdrag
att svara stugägaren med att något undantag från byggförbudet kan inte styrelsen
lämna. Då det är årsmötet som beslutat om föreningens stadgar.
§9
Till hemsidan:
Ordföranden Mikael Wikman ska bland annat lägga ut information på hemsidan om
användandet av föreningens duschar, toalett, tvättstuga samt var de nya trappstegarna/bockarna finns.
Något gemensamt möte har inte ännu blivit av mellan ansvariga för hemsidan från respektive föreningarna FFF, Erik Stael och Frösakulls by Ekonomisk förening.
§ 10
Förslag till förtydligande och förändringar i föreningens stadgar inför nästa årsmöte:
Styrelsen beslutar att inte ändra föreningens stadgar men att uppdatera och se över föreningens ordningsregler. Håkan Svenson får i uppdrag att ta fram ett förslag utifrån
vad som kom fram på mötet.
§ 11
Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmötet den 16 juli 2016:
Håkan Svenson inhandlar priser och överraskningen till närvarande stugägare. Han beställer också pizzan som de närvarande bjuds på efter årsmötet samt dricka, glas, tallrikar, servetter med mera. Sven-Göran Svensson och Lenas man Mats Boström ansvarar
för att hämta pizzorna från kiosken vid Kungsvägen.
Mikael Wikman får i uppdrag att frågar Mikael Henriksson om årsmötet får låna hans
ljudanläggning.
Stefan Ringqvist får i uppdrag att dela ut överraskningen till närvarande stugägare efter årsmötet och pricka av dem.
Håkan får i uppdrag att på årsmötet informera om att Frösakulls by ekonomisk förening kommer att lämna ett bidrag till Livräddarna istället för FFF.
Tältet sätts upp kl. 18.00 på fredagen den 15 juli.
§ 12
Skrivelser till styrelsen:
Styrelsen har fått in en anonym skrivelse angående att två stugor inte sköter sina
häckar och tomter. Styrelsen beslutar att besiktiga stugorna efter dagens möte och om
så är fallet påtala detta skriftligen för stugägarna.
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§ 13
Övriga frågor:
Stefan Ringqvist visar skyltarna han köpt in som ska sättas upp på klubbhuset för att
visa var duschar, wc och tvättstuga är någonstans.
§ 14
Nästa möte är den 10 juli 2016 kl.10.00.
§ 15
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Mikael Wikman
Ordförande

Håkan Svenson
Justerare

Stefan Ringqvist
Justerare

