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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-07-01

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 13.20

Närvarande

Tommy Sandquist ordförande
Håkan Svenson
Mikael Wikman
Bodil Gustavsson
Lena Boström
Mikael Henriksson § 7
Maj-Inger Sunesson § 8
Marianne Persson § 8

Protokoll nr
2018-5

§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.
§6
Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§7
FFF 70-års jubileumsdag 2018 inleds med föreningens årsmöte kl.11.00. Eftermiddagsaktiviteter för barn börjar kl.15.00 – 16.30. Kvällsaktiviteten börjar kl.18.00 i tältet. Föreningen bjuder på buffé, vatten och kaffe. Annan dryck får tas med själv. Underhållning i form av musikquiz, allsång, ”jubileumstolva” med mera. 46 stugor har
hittills anmält intresse av att delta, vilket innebär 123 vuxna, 21 barn mellan 7-17 år
och 8 barn mellan 0-6 år. Fler anmälningar kan komma in. Information om tider med
mera ska sättas upp på anslagstavlorna och läggas ut på hemsidan.
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§ 8 Årsmöte och besök av valberedningen:
Valberedningen fick information om att ledamöterna Håkan Svenson, Lena Boström
och suppleant Stefan Ringqvist ställer upp för omval samt att styrelsen bedömer att det
räcker med en styrelsesuppleant även under nästa år. Styrelsen har inte fått reda på om
det är någon annan person, som har ett uppdrag av årsmötet och som inte skulle ställa
upp för omval. För att underlätta arbetet för valberedningen vill de senast den 1 maj
varje år, få vetskap om någon person inom styrelsen eller andra valda personer med
uppdrag av årsmötet, som inte ställer upp för omval eller vill avsäga sig uppdraget.
Styrelsen ger Lena Boström i uppdrag att köpa in gåvor som ska delas ut i samband
med årsmötet.
Kassören Håkan Svenson har gjort ett förslag på nya styrelsearvoden som ska presenteras för årsmötet och som skickats med handlingarna till årsmötet. Styrelsen kommer
att föreslå årsmötet en justering av det utsända förslaget gällande arvode för ledamot
och suppleant.
§9
Övriga frågor: Kassören Håkan Svenson berättar att styrelsen inte behöver anlita någon för att klippa häckarna på stugägarnas bekostnad. Han kommer att återkoppla till
de 14 stugägare som fick påminnelse om klippningen. Någon stugaägare återstår att
kontakta, där det behövs mer än att klippa häcken. Detta behandlas separat vid senare
tillfälle.
Bodil Gustavsson påminde om att vissa gatlyktor inte fungerar inne på området och
som är kommunens. Styrelsen gjorde en felanmälan vid pågående möte till Halmstads
kommun.
§ 10
Nästa möte blir söndagen den 15 juli 2018 kl.10.00. Det blir också ett konstituerande
möte.
§ 11
Mötet avslutas: Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan
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