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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-29

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 13.30

Närvarande

Tommy Sandquist (stuga 151) ordförande
Håkan Svenson (stuga 10)
Mikael Wikman (stuga 43)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Lena Boström (stuga 32)
Valberedningen:
Marie Johansson (stuga 112) § 13
Marianne Persson (stuga 137) § 13

Protokoll nr
2017-2

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Bodil Gustavsson och Håkan Svenson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Tre medlemmar har inte betalat årsavgiften. Påminnelse har skickats ut med påminnelseavgift.
36 stycken stugor fick ersättning för vårstädningen, det är färre än andra år.
§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 ek. förening.
Konstaterar att avverkning av träd skett vid parkeringen mot kiosken vid Kungsvägen
samt att vallar av jord lagts upp.
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§8
Till hemsidan:
Det kommer att läggas ut information på hemsidan och Facebook om vad som
hänt/händer med fiberfrågan.
§9
Skrivelser till styrelsen:
Inga skrivelser har lämnats till styrelsen.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Mikael Wikman kollar med Bo Svensson om ny torktumlare köpts till tvättstugan.
Fler skottkärror behövs köpas till föreningen.
Styrelsen konstaterar att utemöblerna behöver slipas av och behandlas på nytt för att
hålla. Styrelsen beslutar att en slipmaskin får köpas in för detta.
Lena Boström får i uppdrag att köpa blommor till krukorna utanför klubbhuset.
Håkan Svensson ska undersöka hur mossan på taken till förrådet och klubbstugan kan
tas bort.
Bodil Gustavsson får i uppdrag att köpa in en stor vatten kokare till klubbstugan samt
en termos för tevatten.
§ 11
Avfallshantering och kompost:
Styrelsen beslutar att en eller flera större skyltar behöver köpas in till komposten.
Styrelsen beslutar att köpa in ett antal presenningar till städdagarna.
§ 12
Fiberanslutning:
Styrelsen fick information om att det fanns två offerter gällande indragning av fiber
inom området. Styrelsen för Frösakulls By Ekonomisk förening planerar att hålla något informations möte för alla i sommar.
§ 13
Besök av valberedningen:
Valberedningen kommer att föreslå årsmötet att styrelsen ska ha totalt tre suppleanter.
Nästa möte med valberedningen blir den 18 juni 2017 kl. 10.00.
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§ 14
Årsmöte för FFF:
Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas lördagen den 15 juli 2017 kl. 10.00 vid dansbanan i Frösakulls Fritidsby. Möte har tidigarelagts med en timme mot tidigare år.
Detta för att kunna samordna informationsmötet om fiber som styrelsen för Frösakulls
By Ekonomisk förening vill ha i anslutning till årsmötet med FFF.
Styrelsen beslutar att utlottning av vinster även ska ske vid årets årsmöte. Vad som ska
lottas ut ska diskuteras vidare vid nästa möte.
Styrelsen beslutar att en gåva ska delas ut till alla närvarande medlemmar.
§ 15
Fanns inga övriga frågor.
§ 16
Nästa möte blir söndagen den 18 juni 2017 kl.10.00.
§ 17
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

Håkan Svenson
Justerare

