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Sammanträdesprotokoll

Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesdatum
2019-04-14

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.30

Närvarande

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

Protokoll nr
2019-1

§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.
Det var 61 stugor närvarande /representerade vid årets vårstädning. Fyra stugor har
inte ännu betalat sina årsavgifter. Årsredovisningen godkändes av styrelsen och
lämnas nu över till revisorerna.
§6
Inga rapport från ordförande.
§7
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det finns inte
heller något i förslagslådan.
§8
Till hemsidan: Mikael Wikman undersöker byte av föreningens hemsida som kan samordnas med andra sociala medier.
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§9
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
a) Styrelsen har av styrelsen för Frösakulls by ek. förening, fått i uppdrag att utse
två personer från Frösakulls Fritidsförening, som ska tillsammans med två personer från Eriks Stahls stugby, ingå i en skogskommitté för styrelsen i Frösakulls by ek. förening.
Mikael ansåg att styrelsen för Frösakulls by ek. förening borde upprätta en arbetsbeskrivning med eventuella mandat för skogskommitténs uppdrag, vilket
kommer att tydliggöra skogskommitténs möjlighet att agera och därmed fungera.
Styrelsen beslutar att av styrelsen för Frösakulls by ek. förening begära att en
arbetsbeskrivning tas fram med eventuella mandat för att tydliggöra skogskommitténs uppdrag.
b) Inget nytt att delge styrelsen gällande parkeringsplatsen mitt emot kiosken.
c) Information om läget gällande arrendetomterna på Kuben.
d) Fiber – Det är sju stugor som ännu inte har fått fiber indraget. Vilket de ska få,
ofta beror detta på att stugan renoveras och inte hunnits byggas upp igen. Återställningen av marken efter grävningen av fiber ska vara klar. Detta kan diskuteras tycker styrelsen för FFF, behövs mer matjord och gräsfrö.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan om låsbara bommar till infarterna.
Styrelsen kommer att arbeta vidare med laddstolpar på området för att ladda elbilar.
Ev. bjuda in någon som kan detta till styrelsen.
Håkan ska kolla med Hem om en lednings som hittades vid vårstädningen.
§ 11
Till årsmötet i sommar ska styrelsen informera om GDPR, Dataskyddsförordning
§ 12
Förteckning av nycklar tas upp vid nästa möte.
§ 13
Aktiviteter – Ordföranden väckte idén om att ha någon aktivitet inom FFF, med
kanske något vandringspris. Styrelsen ska tänka på detta till nästa möte.
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§ 14
Övriga frågor:
Styrelsen bestämmer att föreningens årsmöte blir den 13 juli 2019 kl.11.00.
Styrelsen bestämmer att information om häckar och dess höjd och bredd ska gå ut till
medlemmarna och att styrelsen liksom förra sommaren kontrollerar alla stugor.
Styrelsen bestämmer att en information om byggförbudet inom området ska läggas ut
på hemsidan samt i andra medier.
§ 15
Nästa möte är lördagen den 11 maj 2019 kl. 10.00.
§ 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
Justerare

Mikael Wikman
Justerare

OBS!
Skicka styrelsens protokoll till styrelsen för Frösakulls by ek. förening med anledning
av § 9.

