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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-11

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
2019-2

§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. Protokollet överlämnas till Frösakulls by ekonomiska förening för beaktande avseende 9 § a, d.
§5
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Två stycken stugor har inte
ännu betalat årsavgiften. Påminnelse har skickats ut med påminnelseavgift.
§6
Rapport från ordförande:
NN boende på Erik Staels väg XX har frågat om han kan få låna toaletten och duschen
under sommaren, då renovering av hans hus pågår. Styrelsen beslutar att han får detta.
Han får kvittera ut en nyckel mot en kostnad av 500 kronor och köpa polletter till
duschen.
§7
Skrivelser till styrelsen
Ordföranden meddelar att en skrivelse har lämnats till styrelsen i förslagslådan.
Ägarna till stuga xxx vill ha ett väghinder utanför deras stuga för att minska farten på
bilar och cyklar. Styrelsen avslutar mötet med att inspektera hur det ser ut utanför
denna stuga.
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§8
Till hemsidan:
Medlemmarna ska påminnas via sociala medier, om att gärna sortera bort skräp som
kan återvinnas från hushållssoporna. Detta skulle kunna innebära att mängden hushållssopor minskar och därmed föreningens kostnader. Containern för hushållssopor
vägs vid tömning. Föreningen betalar dels en fast avgift för containern och dels en avgift per kilo skräp. Hänvisa till återvinningstationen bakom kiosken för skräpet som
kan återvinnas.
§9
Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Information från mötet mellan Kubens styrelse och styrelsen för Frösakulls By ekonomisk förening.
§ 10
Fastighetsfrågor:
Håkan berättade att Hem åtgärdat ledningen som hittades i samband med vårstädningen (se protokoll från den 14 april 2019 § 10).
Styrelsen fick information om en offert från Mats El om laddstolpar för elbilar. Håkan
fick i uppdrag att kolla med företaget om detta kan installeras redan före midsommar
om detta kan ske även beställa arbetet. Håkan ska också undersöka om det finns bidrag
att söka för denna investering.
Styrelsen beslutar att översända dagen protokoll till styrelsen för Frösakulls By ekonomisk förening för att informera om belysningsplanen och finansieringen inför uppförandet av nya belysningspunkter, för att området skulle upplevas säkrare.
Alla i styrelsen ska till nästa möte googla på bommar, för att hitta något bom som kan
passa till föreningen infarter och behov. Stefan fick i uppdrag att kolla med Bo Svensson om vad han fått fram om bommar.
Styrelsen beslutar efter att inspekterarat området att köpa till tre farthinder. Håkan fick
i uppdrag att informera Bo Svensson var dessa ska placeras ut.
§ 11
Inför årsmötet:
Bodil har sedan tidigare anmält att hon inte ställer upp för omval. Stefan kan tänka sig
att bli ordinarie ledamot om han får möjlighet till detta. Valberedningen bjuds in till
nästa möte. Styrelsen diskuterade också om det nu kanske skulle vara lämpligt att välja
in två suppleanter till styrelsen, som skulle kunna läras upp inför eventuella framtida
avhopp.
Håkan förbereder kallelsen till årsmötet. Styrelsen ska vid nästa möte även diskutera
om någon mat ska serveras efter årsmötet, samt om det ska finnas några priser att lottas ut bland närvarande stugor och så vidare.
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§ 12
Förteckning av föreningens nycklar har upprätts och kompletterats efter genomgången
vid mötet.
§ 13
Aktiviteter, ärendet diskuteras vidare vid annat möte. Dock konstateras att fotbollsmålen behöver nya nät.
§ 14
Övriga frågor:
§ 15
Nästa möte blir den 16 juni 2019 kl.10.00. Valberedningen bjuds in till detta möte.
§ 16
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Bodil Gustavsson
Justerare

Håkan Svenson
Justerare

