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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-18

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.15

Närvarande

Tommy Sandquist (stuga 151) ordförande
Håkan Svenson (stuga 10)
Mikael Wikman (stuga 43)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Lena Boström (stuga 32)
Valberedningen:
Marianne Persson (stuga 137) § 13
Maj Inger Sunesson (stuga 132) § 13

Protokoll nr
2017-3

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen beslutar att suppleanten Stefan Ringqvist får tjänstgöra som ledamot vid dagens sammanträde eftersom Bodil Gustavsson är frånvarande. Styrelsen utser Mikael
Wikman och Stefan Ringqvist till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§6
Rapport från ordförande:
I förslagslådan fanns en skrivelse från en stuga med ett önskemål om att föreningen
köper in en hjärtstatare samt ett erbjudande om att hjälpa till med utbildning av denna.
Styrelsen beslutar att Håkan Svenson får i uppdrag att köpa in en hjärtstatare samt kontakta förslagsställaren om eventuella utbildningsinsatser.
Ordföranden informerar styrelsen om att det finns misstankar om att en stugägare hyr
ut sin stuga. Styrelsen beslutar ett Lena Boström får i uppdrag att formulera en
skrivelse till stugägaren, med en uppmaning om att snarast lämna synpunkter på detta
påstående. Detta ska göra skriftligen till styrelsen.
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§7
Rapport från/till Frösakulls By Ekonomisk förening:
Ordföranden Tommy Sandquist och Lena Boström har inget att rapportera från Frösakulls By Ekonomisks förening.
§8
Till hemsidan:
Kallelsen till årsmötet ska läggas ut på hemsidan.
§9
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Nycklar till tvättstugan finns att låna hos stuga nr. 1, 24, 43 och 102. Ytterligare en
nyckel finns att lämnas ut till någon stuga, som också kan vara behjälplig med att
hjälpa till med att låna ut tvättstugenyckeln till medlemmar som vill tvätta. Ordföranden har denna nyckel.
Styrelsen diskuterar också problematiken med bilkörning inom området. Behöver området förses med låsbara bommar eller behövs någon form av farthinder. Ordföranden
fick i uppdrag att på årsmötet påminna om ordningsreglerna och vädja till medlemmarna om att vara restriktiva med bilkörningen på området. Enligt ordningsreglerna är
körning med motorfordon endast tillåten för av- och pålastning. Fordon, det vill säga
även cyklar, får inte köras fortare än gångfart inom området samt att bommarna ska
alltid stängas omedelbart efter infart, samt omedelbart efter utfart.
Styrelsen beslutar att Bo Svensson får i uppdrag att köpa in en batteridriven röjsåg.
§ 11
Avfallshantering/Kompost:
Nya skyltar behövs för att beskriva vad som kan slängas i containern för kompost och
för platsen där ris ska läggas som ska malas. Lena väntar på en offert från ett företag
som sen kan jämföras med något företag som Bo Svensson varit i kontakt med. Ärendet behandlas vidare vid nästa möte.
§ 12
Fiberanslutning:
Finns inget att rapportera.
§ 13
Besök av valberedningen:
Valberedningen fick information om att ledamöterna Mikael Wikman och Bodil Gustavsson ställer upp för omval samt att styrelsen bedömer att det räcker med en styrelsesuppleant även under nästa år. Styrelsen har inte fått reda på om det är någon annan
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person, som har ett uppdrag av årsmötet och som inte skulle ställa upp för omval.
Marianne Persson i valberedningen berättar att hon inte ställer upp för omval.
För att underlätta arbetet för valberedningen vill de senast den 1 maj varje år, få vetskap om någon person inom styrelsen eller andra valda personer med uppdrag av årsmötet, som inte ställer upp för omval eller vill avsäga sig uppdraget.
§ 14
Årsmötet
Håkan Svenson får i uppdrag att köpa in tre vinster som ska lottas ut bland närvarande
stugägare på årsmötet samt en ”present” till alla närvarande stugägare. Vid nästa möte
bestäms vad som ska bjudas på och vem som gör vad. Lena Boström får i uppdrag att
köpa in gåvor som ska delas ut i samband med årsmötet.
§ 15
Övriga frågor:
Mikael Wikman frågar om föreningen kunde införa swish för att underlätta betalningar
och slippa kontant hantering. Enligt Håkan Svenson har föreningen ett Swish nr 123 –
123 74 60. Styrelsen beslutar att Mikael får i uppdrag att fixa skyltar för att kunna använda detta redan nu vid midsommar.
§ 16
Nästa möte
Nästa möte blir söndagen den 9 juli 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

Mikael Wikman
Justerare

Stefan Ringqvist
Justerare

