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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-09

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.20

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
2016-6

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Bodil Gustavsson (stuga 135) och Mikael Wikman (stuga 43) till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Han berättar att hittills har 10
stugor sålts eller överlåtits till annan släkting.
§6
Rapport från ordförande:
Ordförande har inget att rapportera och meddelar att det inte fanns något i förslagslådan.
§7
Till hemsidan: Inget till hemsidan denna gång.
§8
Skrivelser till styrelsen:
Lena Boström ska formulera dels en skrivelse till den stugägare som det framförts klagomål om och som diskuterades om vid förra mötet den 14 augusti 2016 och dels ett
svar till dem som klagat.
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§9
Komposten
Ordföranden Tommy Sandqvist har pratat med Bo Svensson om komposten och dess
skötsel. Styrelsen beslutar att Håkan Svensson ska till nästa möte ta fram uppgifter vad
det kostat att tömma komposten några år bak i tiden.
Undersöka vad det skulle kosta att hyra en container på städdagen för att tömma kompostmaterial direkt i den, istället för att lägga kompostmaterialet på den vanliga platsen.
§ 10
Avfallshantering
Kan medlemmarna sortera sitt avfall mer, så blir det billigare för föreningen då containern för hushållsavfall kan tömmas med längre intervall. Lena Boström ska till nästa
möte prata med Hem om alternativ för föreningens avfallshantering.
§ 11
Fiberfrågan
Mikael Wikman och Rainer Jauringe har varit på möte om indragning av fiber på området. De ska formulera en enkät som ska gå ut till samtliga stugor om detta. Eventuellt
kommer årsmötet för den ekonomiska föreningen att ta ett beslut om detta.
§ 12
Övriga frågor:
Stefan Ringqvist undrade om vad som gäller om någon stugägare vill ta ned ett träd på
sin tomt. Styrelsen hänvisade honom till skogskommittén och Bo Svensson.
En torktumlare fungerar ej i tvättstugan. Mikael Wikman kontaktar Bo Svensson om
detta. Går den inte att laga får en ny maskin inhandlas.
Styrelsen har tidigare beslutat att inte hyra ut/låna ut klubbstuga. Styrelsen beslutar att
komplettera tidigare beslut med att klubbstugan får lånas ut till stugägare som ska planera något som främjar föreningen och inte enskild medlem, till exempel till festkommittén, valberedningen.
I samband med vårstädningen nästa år (2017) ska det ses över om det bland annat
behöver köpas in nya mattor till duscharna.
Vid nästa möte ska frågan om eventuellt införskaffandet av nya och lika brevlådor på
området diskuteras.
Vid nästa möte ska också ”sysslor” för vårstädningen under 2017 diskuteras.
§ 13
Nästa möte planeras till samtidigt som årsmötet för den ekonomiska föreningen troligtvis någon gång under mars månad 2017.
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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

Bodil Gustavsson
Justerare

Mikael Wikman
Justerare

