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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-14

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.00

Närvarande

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

Protokoll nr
2016-5

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Håkan Svenson (stuga 10) och Stefan Ringqvist (stuga 45) till att
justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§6
Rapport från ordförande:
Ordförande har inget att rapportera och meddelar att det inte fanns något i förslagslådan.
§7
Till hemsidan:
Mikael Wikman lägger ut uppgifter på nyhetssidan på hemsidan och Rainer Jauring
lägger ut andra dokument.
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§8
Skrivelser till styrelsen:
Lena Boström överlämnar till styrelsen den gemensam skrivelse som hon tagit emot
från ett antal stugägare. Dessa stugägare har vid ett flertal tillfällen blivit störda av
oväsen från en stugägare. Styrelsen kommer att kontakta stugägaren som fört
oväsendet för att informera om klagomålet och få höra stugägarens synpunkter på
detta. Styrelsen kommer därefter att informera om ordningsreglerna som gäller för
området och uppmanar stugägaren att i framtiden föra mindre oväsen. Styrelsen
kommer också att svara och informera de stugägare som klagat, om vad som hänt i
ärendet.
§9
Komposten
Styrelsen beslutar att komposten ska finnas kvar. Stefan Ringqvist får i uppdrag att ta
fram skyltar som ska placeras vid komposten med information om vad som kan
komposteras.
§ 10
Avfallshantering
Lena Boström ska prata med Hem om vad det finns för alternativ när det gäller
avfallshantering för föreningen. Styrelsen kommer att fortsätta diskutera ärendet vid
nästa möte.
§ 11
Fiberfrågan
Mikael Wikman informerade styrelsen om att efter dagens styrelsemöte kommer han
och ordförande Tommy Sandqvist och sekreteraren Lena Boström att träffa styrelsen
för den ekonomiska föreningen. För att få information om vad som har hänt kommer
att hända i fiberfrågan.
§ 12
Övriga frågor:
Det har i sommar förekommit att flera stugägare har haft för höga och för breda häckar
runt sina stugor. Styrelsen beslutar att inför nästa sommar skicka ut en skrivelse med
information till alla stugägare om hur höga och breda häckarna får vara. Med
skrivelsen skickas också de nya ordningsreglerna ut som årsmötet antagit.
§ 13
Nästa möte blir söndagen den 9 oktober 2016 kl.10.00
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§ 14
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Håkan Svenson
Justerare

Stefan Ringqvist
Justerare

