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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-07-16

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.13.00 – 13.45

Närvarande

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

Protokoll nr
2016-4

§1
Ordföranden Tommy Sandquist hälsar alla välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Bodil Gustavsson och Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Suppleant

Tommy Sandquist
Mikael Wikman
Håkan Svenson
Lena Boström
Bodil Gustavsson
Stefan Ringqvist

stuga 151
stuga 43
stuga 10
stuga 32
stuga 135
stuga 45

Styrelsen arbetsutskott ska bestå av:
Ordföranden Tommy Sandsqvist,
kassör Håkan Svenson och
sekreteraren Lena Boström.
§6
Föreningens medel får disponeras av kassören och ordföranden var för sig.
§7
Ordföranden och kassören tecknar gemensamt föreningen.
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§8
Vid dagens årsmöte fick styrelsen följande uppdrag:
a) Årsmöte ger styrelsen i uppdrag att se över ”komposten” om den ska vara kvar
eller ej. Ska den vara kvar, ska den då vara som den är eller förändras på något
sätt.
b) Årsmöte ger styrelsen i uppdrag att också se över sopcontainern på området.
Ska föreningen ha det som det är idag eller ska det förändras på något sätt. Går
det att få stugägarna att sortera sina sopor bättre och slänga rätt?
Styrelsen beslutar att diskutera uppdragen vidare vid nästa möte.
§9
Kassören Håkan Svenson informerar om att 62 trisslotter delats ut vid dagens årsmöte.
§ 10
Till hemsidan:
Uppdatera med rätt namn på styrelsen med mera utifrån årsmötets beslut och styrelsen
konstituerande möte. Byta ut ordningsreglerna mot de nya.
§ 11
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§ 12
Nästa möte blir söndagen den 14 augusti 2016 kl.10.00.
§ 13
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan
Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:
Tommy Sandquist
Ordförande

Bodil Gustavsson
Justerare

Mikael Wikman
Justerare

