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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-19

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)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Lena Boström (stuga 32)

Protokoll nr
2018-3

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Mikael Wikman (stuga 43) och Bodil Gustavsson (stuga 135) till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Nu har alla betalat årsavgiften.
§6
Rapport från ordförande:
Stugägare har påpekat att det behövs återställas mark efter vattenbrottet. Ordförande
har sett till att Nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) har efter påpekande av ordföranden återställt marken med ny jord och gräsfrö.
Ordföranden upplyste styrelse om att han återigen kontaktat stugägaren som förra året
misstänktes för att hyrt ut sin stuga. Detta eftersom det även i år konstaterats att det
bor andra personer än ägarna i stugan. Ordföranden väntar på att få svar från stugägaren med anledning av detta.
§7
Inget att rapport från/till Frösakulls By ek. förening vid detta möte.
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§8
Till hemsidan:
Mikael Wikman påpekade att det är viktigt att föreningen lägger ut positiva inlägg på
föreningens konto på Facebook, Instagram och på hemsidan.
§9
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§ 10
Fastighetsfrågor
a) Häckar: Styrelsen genomförde i går (18 maj 2018) en inventering av området och
kunde konstatera om många stugägare hörsammat skrivelserna om att klippa sina
häckar. Men styrelsen hittade några häckar som var för höga och en del var för breda.
Dessutom upptäcktes en stuga som inte hade något nummer på stugan. Styrelsen beslutar att Håkan Svenson får i uppdrag att skriva en skrivelse som ska skickas ut till de
stugägare som måste åtgärda sina häckar. Detta ska vara åtgärdat innan ett visst datum
annars ser styrelsen till att häcken kommer att klippas på stugägaren bekostnad.
b) Skyltar för kompost/ris och grenar: Arbetet med detta pågår.
c) Styrelsen beslutar att ordförande Tommy Sandquist och Håkan Svenson får i uppdrag att beställa fem farthinder till området tillsammans med Bo Svensson. Om styrelsen kommer att behöva sätta upp bommar återstår att se, för att minska mängden fordon och hastigheten på dessa.
d) Årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att undersöka om det gick att underlätta för
de boende utmed Odens väg att komma ut från sin tomter. Samtidigt som föreningen
behöver alla p-platser inom området. Styrelsen beslutar att vid sommarens årsmöte informera om att styrelsen kommit fram till att inget kommer att ändras. Dock kommer
styrelsen att påpeka för medlemmarna att alla måste visa hänsyn till varandra.
§ 11
FFF 70-års jubileum 2018
Styrelsen beslutar att Mikael Wikman får i uppdrag att fixa en inbjudan till en jubileums dag den 14 juli 2018. Jubileumsdagen börjar med årsmötet kl.11.00. Tanken är att
ha någon aktivitet för barnen på eftermiddagen och avsluta dagen med en buffé från
Svarta Örnshuset. Denna kommer att serveras i det uppsatta partytältet på den stora
parkeringen. I tältet kommer det att finnas stol och bord. Porslin kommer med buffén.
Ett allsångshäfte ska tas fram liksom en jubileumsskrift. Alla i styrelsen ska fundera
förslag till underhållning under kvällen. Avgift för att delta tas ut av medlemmarna.
Vuxen betalar 100 kr, barn mellan 0-6 år är gratis, 7-17 år betalar 50 kr.
Vänner som inte ingår i familjen delta men får betala 325 kronor för buffén. Tanken är
att sista anmälningsdag ska var den 24 juni och sista betalningsdag den 30 juni 2018.
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§ 12
Årsmöte för FFF:
Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas lördagen den 14 juli 2018 kl. 11.00 vid dansbanan i Frösakulls Fritidsby. I år blir det ingen förtäring efter årsmötet eftersom det
blir en jubileumsbuffé på kvällen. Ej heller delas någon present ut i år till de närvarande stugägarna.
§ 13
Förteckning över nycklar: Håkan Svenson har tagit fram en förteckning över styrelsens
nycklar som han visar och som ska diskuteras vidare vid nästa möte.
§ 14
Övriga frågor:
Bodil Gustavsson kommer att vid något tillfälle städa av klubbstugan och styrelserummet.
§ 15
Nästa möte blir den 17 juni 2018 kl.15.00. Sommarens möte därefter blir den 1 juli
2018 kl.10.00. Valberedning bjuds in till detta möte.
§ 16
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Mikael Wikman (stuga 43)
Justerare

Bodil Gustavsson (stuga 135)
Justerare

