1

Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-17

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.15.00 – 17.15

Närvarande

Tommy Sandquist (stuga 151) ordförande
Håkan Svenson (stuga 10)
Mikael Wikman (stuga 43)
Bodil Gustavsson (stuga 135)
Lena Boström (stuga 32)

Protokoll nr
2018-4

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Håkan Svenson och Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Han berättar också att han
lämnat över förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning till revisorerna inför
årsmötet.
§6
Rapport från ordförande:
Ordförande Tommy Sandquist ska undersöka om styrelsen kan fråga den juristen som
Frösakulls By ekonomisk föreningen brukar anlita, om råd beträffande hantering av
stugägare som hyr ut sina stugor, vilket inte är tillåtet enligt föreningens stadgar.
§7
Finns inget att rapportera från/till Frösakulls By ek. förening, mer än att ordföranden
Tommy Sandquist har sett till att ett extra rör läggs ned i jorden, tillsammans med röret
för fiber inom Frösakull Fritidsby. I röret kan framtida elledning dras för belysning.
§8
Till hemsidan:
Frösakulls Fritidsförening och Frösakulls By Ekonomisk förening har tillsammans ett
konton på Facebook under namnet Frösakulls By och ett konto på Instagram under
namnet frosakullsfritidsby.
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§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: Kassören Håkan Svenson har skickat brev till de 14 stugor där häckarna var
för höga och breda. Alla stugor utom två har hört av sig. Nu syn av dessa planeras till
efter midsommar. De som inte efter midsommar hört av sig eller inte åtgärdat häckarna
kommer att få betala för att häckarna klipps.
b) Arbetet med att ta fram skyltar för ”Kompost/Ris och grenar” är på gång meddelar
Lena Boström.
c) Gemensamhetslokalen (klubbstugan), kassören Håkan Svenson och ordföranden
Tommy Sandquist informerar styrelsen om de fakturor som föreningen hittills fått gällande renoveringen av tvättstugan, toaletten och duschen.
d) Styrelsen fick vid mötet kontakta en stugägare och påminna om att det nu är byggförbud.
§ 11
FFF 70 års jubileum 2018:
Information om jubileet ska sätta upp på anslagstavlorna. En påminnelseblankett ska
skickas i pappersform tillsammans med årsmöteshandlingarna. Mikael Wikman ska
köpa in bordtennisnät och racket. För att kunna användas vid en eventuell bordtennisturnering under jubiléet.
§ 12
Årsmöte:
Ordföranden Tommy Sandquist kommer att bjuda in valberedningen till nästa möte.
Kassören Håkan Svenson berättade att han gjort ett förslag till budget för nästa år.
§ 13
Förteckning av nycklar tas upp vid annat möte.
§ 14
Övriga frågor
§ 15
Nästa möte blir den 1 juli 2018 kl.10.00.
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§ 16
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Håkan Svenson (stuga 10)
Justerare

Mikael Wikman (stuga 43)
Justerare

