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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-21

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.13.30 – 16.15

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
2018-2

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Håkan Svenson och Bodil Gustavsson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Han berättar att tre stugägare
har fått påminnelser om att betala årsavgiften. Bokslutet är klart och för underskrift
därefter ska det lämnas till revisorerna. Styrelsen funderar på om städavgiften ska höjas. Det är en avgift som årsmötet beslutar om.
§6
Ordföranden Tommy Sandquist har inget att rapportera.
§7
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening.
Ordföranden Tommy Sandquist meddelar att det är två stugor inom FFF som inte vill
ha fiber indraget i sina stugor.
Ordföranden informerade styrelsen om att han deltagit i ett möte med styrelsen för
Frösakulls by ekonomisk förening och Villaägarföreningen, angående parkeringsplatsen vid Kungsvägen och mitt emot kiosken.
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§8
Till hemsidan: Styrelsen ger Mikael Wikman i uppdrag att skriva om vårstädningen på
hemsidan och på Facebook.
§9
Inga skrivelser har lämnats till styrelsen.
§ 10
Fastighetsfrågor
a) Utvändig belysning inom området: Ordföranden får i uppdrag att ta upp frågan på
nästa möte med den ekonomiska föreningen och om Eriks Staels stugby ska göra
samma genomgång/inventering av sitt område, gällande belysning som FFF gjort. Vad
som sen ska göras och i vilken ordning återstår att se.
Styrelsen beslutar att ordförande får i uppdrag att beställa belysning/armaturer till utanpå redskapsboden samt på lotteriboden
b) Renovering av wc/toaletter i gemensamhetsbyggnad: När de började renovera duscharna upptäcktes att väggarna var röt- och vattenskadade, vilket har föranlett byte av
väggreglar i vägg mot tvättstugan och därmed renovering av tvättstugan.
c) Häckar: Styrelsen ska fredagen den 18 maj 2018 inventera häckarna på området. De
stugägare som inte klippt sina, kommer att uppmanas göra detta. Är detta inte gjort i
juni månad, kommer häckarna att klippas på stugägarens bekostnad.
d) Skyltar om kompost/grenar: Lena Boström handlägger denna fråga. Återkommer till
styrelsen om detta.
§ 11
FFF 70-års jubileum 2018:
Styrelsen beslutar att 70-års firande ska ske lördagen den 14 juli 2018 och på området.
Mikael Wikman har fått in prisuppgifter på uppsättning och nedtagning av partytält inklusive möbler samt mat. Tanken är att dagen börjar med sedvanligt årsmöte och avslutas med 70 års jubileum. Tältet kommer att resas på parkeringen. En liten skrift om
föreningens 70 års jubileum ska tas fram. Styrelsen efterlyser bilder, episoder som kan
vara med i denna skrift. Styrelsen beslutar att Mikael får i uppdrag att lägga ut information om efterlysningen och jubiléet på hemsidan och Facebook.
§ 12
Förteckning av nycklar tas upp vid nästa möte.
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§ 13
Övriga frågor.
Styrelsen beslutar att Håkan Svenson får i uppdrag att kalla föreningens nöjeskommitté för år 2018 det vill säga stugorna 201-220 och 1-10 till ett möte i klubbstugan
lördagen den 19 maj 2018 kl.13.00. Detta för att det inte finns någon sammankallande
för nöjeskommittén.
Ordföranden fick i uppdrag av styrelsen att undersöka med räddningstjänsten om det
vid en utryckning är lätt att hitta bland föreningens stugor.
§ 14
Nästa möte är lördagen den 19 maj 2018 kl.10.00. Inventeringen av höjden och bredden på häckarna inom området sker fredagen den 18 maj 2018 kl. 19.00.
§ 15
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Håkan Svenson
Justerare

Bodil Gustavsson
Justerare

