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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-19

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
2017-1

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Håkan Svenson och Mikael Wikman 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 heller fanns något i förslagslådan.
§7
Rapport från/till Frösakulls By ekonomisk förening:
Tommy Sandquist berättade att han varit i kontakt med kommunen för att kolla om det
finns möjlighet att köpa ”fotbollsplanen”. Han fick svaret att det inte skulle gå, men att
vi nog skulle kunna teckna nyttjanderätts avtal för att kunna använda området mer men
inte som parkering.
§8
Till hemsidan: Inget till hemsidan denna gång.
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§9
Skrivelser till styrelsen:
Inga skrivelser har lämnats till styrelsen.
§ 10
Fastighetsfrågor
Frösakulls by ekonomisk förening har tagit ned ett antal stora träd inom området för att
förhindra att de välter på någon stuga. Dessutom har det återplanterats många buskar
samt nya träd inom området.
Staketet runt dansbanan behöver ses över och kommer troligtvis att bytas ut under året.
Ny torktumlare kommer att köpas in.
Bodil Gustavsson fick i uppdrag att köpa in ny städutrustning, sopborste samt ”dörrmattor” till duscharna, toaletten och styrelserummet i klubbhuset.
Duscharna behöver renoveras styrelsen får planera för att detta ska vara gjort så att de
är klara att användas till nästa års städdagen år 2018.
§ 11
Avfallshantering
Komposten ska läggas i en container som förses med någon ramp.
Håkan Svenson ska till nästa möte ta fram kostnaderna för tömning av komposten under de senaste åren.
Lena Boström visade det hon fått fram från Hem om vad kostnaderna varit för tömning
av hushållsavfall under olika månader under 2016. Dessutom har kostnader för kärl till
källsortering tagit fram. Styrelsen funderar vidare på detta.
Stefan Ringqvist ska beställa skyltar om att kompostmaterial endast ska slängas i containern samt var riset ska läggas.
§ 12
Fiberanslutning kommer att behandlas idag på Frösakulls by ekonomisk förenings årsmöte.
§ 13
Vårstädning
Håkan Svenson fick i uppdrag att uppdatera förra årets lista med förslag på arbetsuppgifter till vårstädningen och sen skicka den till Mikael Wikman för att läggas upp på
hemsidan och på Facebook.
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§ 14
Övriga frågor:
Bodil Gustavsson tycker att belysningen inom området kan bli bättre. Alla i styrelsen
kan fundera på var på området som belysningen behöver bli bättre. Styrelsen kan sen
presentera var belysningspunkter behövs för Frösakulls by ekonomisk förening.
§ 15
Nästa möte blir lördagen den 29 april 2017 kl.10.00.
§ 16
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

Mikael Wikman
Justerare

