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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-14

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.30

Närvarande

Tommy Sandquist (stuga 151) ordförande
Håkan Svenson (stuga 10)
Mikael Wikman (stuga 43)
Lena Boström (stuga 32)

Protokoll nr
2017-7

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Mikael Wikman och Håkan Svenson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras. Uppdragen i detta protokoll från
den 20 augusti 2017 kommer att följas upp i kommande möten.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport och berättar att 15 stugor har
bytt ägare i år.
§6
Rapport från ordförande:
Ordförande har fått ett e-post meddelande från en stugägare som misstänker att en annan stugägare kanske hur ut sin stuga. Ordföranden fick i uppdrag att ta kontakt med
båda stugägarna om detta.
§7
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
Avtalet om indragning av fiber på området ska snart undertecknas. Skogskommittén
kommer att ta ned ett antal träd på området samt även återplantera några träd.
§8
Till hemsidan:
Se § 11.
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§9
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att det fanns en anonym skrivelse i förslagslådan som ville att
stigarna mellan stugorna ska förses med grus. Detta för att det ska bli lättare för de
personer som använder en rullator att ta sig fram. Styrelsen besluta att skrivelsen ska
överlämnas till Frösakulls by ekonomisk förening för att eventuellt beaktas i samband
med indragning av fiber på området.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Utvändig belysning inom området.
Styrelseledamöterna har själva gjort en inventering av området och konstaterar att det
behövs belysning på flera platser på området. Belysningen ska dels lysa upp området
och dels få oss att känna oss trygga. Styrelsen beslutar att ordförande får i uppdrag att
kontakta något företag som kan hjälpa föreningen med förslag på var dessa belysningspunkter ska vara och vilken sorts belysning som behövs.
§ 11
Fira FFF 70 år under 2018
Styrelsen har ett antal frågor som måste behandlas inför ett eventuellt jubileum nämligen:
När? I samband med årsmötet, eventuellt den 14/7-18.
Var? Tält inne på området eller en extern lokal eller restaurang.
Hur? Vem får delta (utan kostnad/mot betalning), bjudas in?
Övrigt?
Jubileumskommitté,
Ta fram en jubileumsskrift, be om foton från medlemmarna och eventuella berättelser,
minnen om händelser på området. Använd hemsidan och Facebook för detta.
Lotterier
Musik/orkester
Uppträdande
Inbjudan
Styrelsen fortsätter med detta ärende vid nästa möte.
§ 12
Håkan Svenson kommer att ta fram en förteckning över vilka nycklar som finns och
vart de går som bland annat ordföranden har.
§ 13
Övriga frågor:
Mikael Wikman ville vid förra mötet att ”dammen” skulle diskuteras vid detta möte
men frågan flyttas fram till nästa möte.
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§ 14
När nästa möte blir är inte bestämt. Ordföranden kommer att kalla till nästa möte.
§ 15
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

Håkan Svenson
Justerare

