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Frösakulls Fritidsförening

Årsmötesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-07-15

Plats och tid

Frösakulls Fritidsby, vid dansbanan kl.10.00 – 11.30

§1
Styrelsens ordförande Tommy Sandquist (stuga 151) hälsar alla välkomna till dagens
årsmöte (föreningens 69:e årsmöte) och förklarar mötet öppnat. 82 stycken stugägare
är närvarande.
§2
Årsmötet godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Årsmötet väljer Tommy Sandquist (stuga 151) till ordförande för årsmötet.
§4
Årsmötet utser Marianne Persson (stuga 137) och Dan Granzell (stuga 139) till att justera dagens protokoll och vid behov även vara röstkontrollanter.
§5
Styrelsens kassör Håkan Svenson redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för år
2016 inklusive balans- och resultaträkning.
§6
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016 lästes upp.
§7
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§8
Årsmötet beslutar om följande arvoden för styrelsen verksamhetsåret 2017:
Ordförande
10. 000 kronor
Kassör
7. 000 kronor
Sekreterare
5. 500 kronor
Ledamot
3. 000 kronor
Suppleant
1. 000 kronor
Valberedning
500 kronor
Revisor
1. 000 kronor
Revisorssuppleant – ersättning endast vid tjänstgöring som revisor.
De ledamöter och suppleanter som är närvarande vid ett styrelsemöte erhåller 500 kronor/deltagare.
Reseersättningen för bil blir 30 kronor/mil.

2

§9
Årsmötet beslutar om följande driftskostnader för år 2018:
Grundavgift 1 000 kronor för årsboende och 500 kronor för fritidsboende.
Årlig driftsavgift 2 800 kronor.
Städavgift 200 kronor.
Avgift för vattenavstängning av Halmstads kommun 200 kronor.
§ 10
Årsmötet beslutar att välja Tommy Sandquist (stuga 151) till ordförande fram till och
med årsmötet 2018.
§ 11
Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. Årsmötet beslutar följande:
Lena Boström (stuga 32) kvarstår som ledamot fram till årsmötet 2018.
Håkan Svenson (stuga 10) kvarstår om ledamot fram till årsmötet 2018
Mikael Wikman (stuga 43) omval som ledamot fram till årsmötet 2019
Bodil Gustavsson (stuga 135) omval som ledamot fram till årsmötet 2019.
Stefan Ringqvist (stuga 45) kvarstår som suppleant fram till årsmötet 2018.
Fördelningen av styrelseposter sker vid konstituerande sammanträde.
§ 12
Årsmötet beslutar att välja Dan Persson (stuga 18) och Lars Olof Andersson (stuga 64)
till revisorer fram till årsmötet 2018.
Årsmötet beslutar att välja Leif Alm (stuga 21) till revisorssuppleant fram till årsmötet
2018.
§ 13
Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre personer. Årsmötet beslutar att
utse Maj Inger Sunesson (stuga 132), Marianne Persson (stuga 137) och Marie Johansson (stuga 112) till valberedning fram till årsmötet 2018. Sammankallande för valberedningen är Maj Inger Sunesson (stuga 132).
§ 14
Årsmötet beslutar att välja stugorna 201-220 och 1-10 till nöjeskommitté fram till årsmötet 2018. Årsmötet kan inte utse någon sammankallande för nöjeskommittén då det
inte finns några förslag.
§ 15
Årsmötet beslutar att välja Bo Svensson (stuga 24) till kontaktman fram till årsmötet
2018.
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§ 16
Övriga frågor:
a) Årligt bidrag till Livräddarna
Kassören Håkan Svenson informera årsmötet om att Frösakulls by ekonomisk förening
lämnar ett bidrag till Livräddarna för sommaren 2016 från alla föreningarna. Bidraget
ska vara minst detsamma som Frösakulls Fritidsförening tidigare lämnat, det vill säga
100 kr/stuga.
b) Hjärtstatare
På initiativ från en stugägare har styrelsen köpt en hjärtstataren som är placerad i redskapsboden för skottkärror. Möjlighet till utbildning för att kunna att hantera en hjärtstatare erbjuds den 21 juli kl.09.00 och den 3 augusti 2017 kl.09.00 på dansbanan.
c) Uppdrag från årsmötet år 2016 till styrelsen
Årsmöte från år 2016 gav styrelsen i uppdrag att se över ”komposten”. Styrelsen informerar årsmötet om att en container köpts in för kompost. När den är full tömmer en
lastbil den. Detta är en billigare hantering än tidigare. Grenar som kan flisas samlas på
ett ställe intill containern.
Årsmöte från år 2016 gav styrelsen i uppdrag att också se över sopcontainern på området. Styrelsen informerar årsmötet om att avfallet i sopcontainern vägs vid tömning
och föreningen betalar en fast tömningsavgift samt en avgift efter vikt. Därför uppmanar styrelsen stugägarna att försöka källsortera så mycket som möjligt för då blir containern lättare och billigare att tömma. Styrelsen informerar också om att från och med
nu i vår (2017) kan matavfall som ska bli biogas slängas i en grön påse. Denna gröna
påse kan hämtas i alla livsmedelsaffärer. Soppåsarna i containern sorteras sen vid tömningen på HEM:s avfallsanläggning.
d) Stugnummer i parkerade bilar
Margareta Jonsson stuga 108 föreslår att alla bilar som parkerar inne på området ska
ha stugnumret väl synligt i bilen. Anledningen är att bilar har blockar hennes infart till
stugan så att det har varit svårt att gå förbi med cyklar eller skottkärra. Styrelse konstaterar att några bilar inte får parkera inne på området. De som parkerar utanför stuga
108 parkerar utanför området på parkmark. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se
över vad som gäller vid Odens väg, vem äger marken och så vidare för att komma tillrätta med att bilar parkerar för nära stugornas infarter.
e) Avtackning
Mikael Henriksson (stuga 149) avtackas för sitt arbete som revisorssuppleant med en
present från Särdals kvarn.
f) Uppmärksammas
Årsmötet och styrelsen vill också uppmärksamma och tacka kontaktman/vaktmästare
Bo Svensson (stuga 19) för hans arbete med en present från Särdals kvarn.
Likaså överlämnar årsmötet och styrelsen en present från Särdals kvarn till Ulla och
Mikael Henriksson och framför ett stort och varmt Tack! för fortsatt spännande, intressanta och trevliga Bingopromenader.
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g) Utlottning
Utlottning bland närvarande stugägare. Stuga 117 vinner en fönstertvätt, stuga 98 vinner en brandsläckare och stuga 40 en högtalare.
d) Årsmötes-tipstolvan 2017
Mikael Henriksson läser upp rätt svar från Frösakulls FF årsmötes-tipstolva 2017.
§ 17
Ordföranden avslutar årsmötet och tackar för visat intresse.
Ordföranden berättar att överraskning och nyheten för i år är att alla närvarande stugägare får en Sverigelott och önskar alla lycka till med skrapandet.
Därefter serveras pizza med dryck till närvarande.
Årsmötet framför ett Tack! till de som ansvarar för serveringen.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare (stuga 32)
Årsmötesprotokollet justeras av:

Tommy Sandquist (stuga 151)
Ordförande

Marianne Persson (stuga 137)
Justerare

Dan Granzell (stuga 139)
Justerare

