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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-07-10

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.00

Närvarande

Mikael Wikman ordförande (stuga 43)
Håkan Svenson (stuga 10)
Tommy Sandquist (stuga 151)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Lena Boström (stuga 32)

Protokoll nr
2016-3

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen beslutar att suppleanten Bodil Gustavsson får tjänstgöra som ledamot vid dagens sammanträde eftersom Sven-Göran Svensson är frånvarande. Styrelsen utser
Bodil Gustavsson och Håkan Svenson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Genomgång av valberedningens nomineringar inför årsmötet.
§6
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§7
Rapport från ordförande:
Ordföranden Mikael Wikman berättar att han kontaktat de stugägare vars tomter besiktigades efter förra styrelsemötet den 5 juni 2016 och som inte hade klippt sina häckar
och sett efter sina tomter. Detta har nu stugägarna åtgärdat.
§8
Till hemsidan:
Ordföranden meddelar att han lagt ut det han fick i uppdrag på förra mötet på hemsidan.
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§9
Förslag till förtydligande och förändringar i föreningens stadgar inför nästa årsmöte:
Styrelsen har endast arbetat fram ett nytt förslag till ordningsregler för FFF som årsmötet ska ta ställning till den 16 juli 2016. Stadgarna från år 2003 gäller fortfarande.
§ 10
Fördelningen av arbetsuppgifter inför årsmötet:
Förutom det som bestämdes vid förra styrelsemötet ska Lena Boström köpa presenter
till dem som ska uppmärksammas och avtackas vid årsmötet.
§ 11
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen men det fanns en
skrivelse/lapp i förslagslådan. Den anonyme avsändaren till skrivelsen vill att årsmötet
ska införa ett förbud mot gräsklippning efter kl.18.00, för att det ”är trevligare att
kunna sitta ute och äta då ingen granne klipper”. Skrivelsen ska tas upp på årsmötet
under ”Övriga frågor”. Styrelsen kommer vid årsmötet att hänvisa till § 5 i de nya ordningsreglerna och därför behövs inget förbud.
§ 12
Övriga frågor:
Ordföranden berättar att han tänker lämna en lägesrapport på årsmötet om eventuell indragning av fiber på området.
Styrelsen beslutade vid förra mötet att höja arvodet för kontaktperson/vaktmästare från
150 till 200 kronor/timme. Styrelsen beslutar med anledning av detta att också höja ersättningen från 100 till 150 kronor/timme, för den som på styrelsens uppdrag utför något för Frösakulls Fritidsförening.
§ 13
Nästa möte blir efter årsmötet den 16 juli 2016.
§ 14
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan:

Protokollet justeras av:

Lena Boström,
Sekreterare

Mikael Wikman
Ordförande

Bodil Gustavsson
Justerare

Håkan Svenson
Justerare

