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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-07-09

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.50

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
2017-4

§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. Han berättar också att hjärtstataren som han fick i uppdrag att köpa kostade 18 750 kronor inklusive ett skåp.
Denna är nu placerad i redskapsboden (skottkärror). Där finns också en första hjälpen
väska. Föreningens hjärtstatare finns nu registrerad i ett hjärtstatarregister med honom
som kontaktperson. Den finns också med i en app till mobilen över var tillgängliga
hjärtstatare finns. Utbildning av hjärtstataren kommer att erbjudas föreningens medlemmar.
Den batteridrivna röjsågen är köpt och kostade cirka 6 300 kronor.
Ett hopfällbart bord och sex stolar har ordförande Tommy Sandquist köpt in 1 700
kronor för att bland annat användas vid årsmötet.
§6
Rapport från ordförande: Inget.
§7
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening: Inget
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§8
Till hemsidan:
Mikael Wikman berättar att han lagt upp information på hemsidan om vilka stugor
som har nycklar till tvättstugan. Styrelserepresentanten Stefan Ringqvist som har stuga
nr 45 har tagit på sig uppdraget att låna ut tvättstugenyckeln till de stugor som vill
tvätta. Mikael fick i uppdrag att kontakta Rainer Jauernig för att försöka ordna så att
denna typ av information lättare kan hittas på hemsidan och inte som nu under nyheter.
§9
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden Tommy Sandquist berättar att han fått svar från stugägaren angående
påståendet om att de hyr ut sin stuga. I svaret framgår att de inte hyrt ut sin stuga.
Några vänner har fått bo där när de renoverat stugan. Styrelsen nöjer sig med detta
svar.
Ordföranden meddelar att i förslagslådan fanns en skrivelse från en stuga om att det
den 17 juni, återigen spelat högt och stört från en stuga från kl.15.00 till kl.02.30 den
18 juni 2017. Lena Boström fick i uppdrag att formulera en skrivelse till stuga som fört
oväsen, där de ombeds att snarast svara och kommentera påståendet och om att de
brutit mot ordningsreglerna.
Håkan Svenson visade ett E-post meddelande som föreslår att styrelsen informerar
årsmötet om att alla bilar som parkerar inne på området ska ha stugnumret väl synligt i
bilen. Anledningen är att bilar har blockar infarten till stugan så att det har varit svårt
att gå förbi med cyklar eller skottkärra. Med stugnummer i bilen kan bilens ägare
lättare kontaktas. Styrelse konstaterar att några bilar inte får parkera inne på området.
De som parkerar utanför denna stuga parkerar utanför området på gatumark. Där kan
föreningen inte begära att bilarna förses med stugnummer. Håkan informera årsmötet
om detta.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Då flera stugägare struntar i att sätta tillbaka bommen när de kört in på området eller
kört ut från området, (vilket strider mot ordningsreglerna) får Mikael Wikman i uppdrag av styrelsen att prata med Bo Svensson om han kan ta fram förslag på låsbara
bommar.
Lena Boström uppmärksammade styrelsen om att en smal stig från parkeringen vid
fotbollsplanen kanske skulle breddas något eller göras mer synlig då en stugägare snavat över stenarna och slagit sig. Styrelsen beslutar att frågan tas upp vid nästa möte.
Styrelsen beslutar att frågan om belysningen på området också ska tas upp vid nästa
möte.
§ 11
Avfallshantering/Kompost:
Styrelsen beslutar att Lena Boström får i uppdrag att höra med Bo Svensson om hur
skyltarna för kompost och ris ska se ut samt köpa in dessa.
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§ 12
Fiberanslutning – Inget att diskutera mer än att frågan tas upp på Frösakulls by ekonomisk förenings extra stämman på lördag efter FFF:s årsmöte.
§ 13
Valberedning – Inget att diskutera vid detta möte.
§ 14
Årsmötet
Styrelsen beslutar att de i styrelsen som kan hjälper till med att sätta upp tältet och
flytta dit pingisbordet på fredag den 14 juli 2017 kl.16.00. Styrelsen träffas kl.09.00 på
lördag den 15 juli för att förbereda för årsmötet som börjar kl.10.00. Håkan Svenson
meddelar att han köpt tre vinster och ”presenten” som ska delas ut till närvarande stugägare. Mikael Wikman och Stefan Ringqvist får i uppdrag att beställa pizzor till närvarande medlemmar efter årsmötet och köpa in dricka, engångsglas, fat, servetter, pappersdukar med mera.
§ 15
Övriga frågor:
Styrelsen beslutar att framtagandet av en förteckning över föreningens gemensamma
nycklar tas upp vid nästa möte.
§ 16
Nästa möte blir efter årsmötet på lördag den 15 juli 2017.
§ 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

