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Styrelsen för
Frösakulls Fritidsby

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-16

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.20

Närvarande

Tommy Sandquist, ordförande
Håkan Svenson
Mikael Wikman
Bodil Gustavsson
Stefan Ringqvist
Lena Boström

Protokoll nr
2018-7

§1
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§2
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§3
Styrelsen utser Bodil Gustavsson och Håkan Svenson till att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport.
§6
Rapport från ordförande:
Ordföranden meddelar att han har inget att rapportera.
§7
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Informerade bland annat om läget med indragningen av fiber inom området samt
skogskommitténs arbete.
§8
Till hemsidan:
Mikael Wikman informerade styrelsen om hans samtal med Rainer Jauringe om att deras framtida gemensamma arbete med att bygga om hemsidan. För att minska sårbarheten ska båda två kunna det som behövs för att hemsidan ska fungera.
§9
Skrivelser till styrelsen: Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte heller något i förslagslådan.
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§ 10
Fastighetsfrågor:
Skyltarna till kompost och grenar är nu på plats. Belysning uppsatt på förrådet vid
klubbstugan. Farthindren ska vara kvar. Vilka bommar föreningen ska ha framöver ska
diskuteras vidare i styrelsen. Likaså ska styrelsen diskutera vidare om laddstolpar för
elbilar ska sättas upp framöver.
§ 11
GDPR, Dataskyddsförordning:
Styrelsen fick information om GDPR. Håkan Svenson kommer tillsammans med kassören för Frösakulls by ekonomisk förening och kassören för Eriks Staels stugby att
arbeta vidare med frågan.
§ 12
Förteckning av nycklar:
Håkan Svenson kommer att tillsammans med ordföranden Tommy Sandquist och Bo
Svensson att se över vilka nycklar som finns och vart de går.
§ 13
Övriga frågor:
Blomman (Hortensian) som föreningen fick i 70 års present av Frösakulls by ekonomiska förening ska nu planteras i en rabatt vid lotteriboden, för att eventuellt klara
vintern.
§ 14
Nästa möte:
Ordföranden kommer att kalla till nästa möte.
§ 15
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Protokollet justeras av:

Lena Boström
Sekreterare

Tommy Sandquist
Ordförande

Justerare
Bodil Gustavsson

Justerare
Håkan Svenson

