1

Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-16

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
2019-3

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§ 3. Utse justerare av protokollet
Styrelsen utser Håkan Svenson och Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§ 5. Ekonomirapport från kassören
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Han berättar att nu har
alla stugägare betalat sina årsavgifter.
§ 6. Rapport från ordförande
Ordföranden har inget att rapportera.
§ 7. Skrivelser till styrelsen:
Ordföranden meddelar att det inte fanns något i förslagslådan. Men en skrivelser
har lämnats till styrelsen angående användandet av dansbanan till en yogainstruktör för att köra några pass under semesterveckorna. Ordföranden fick i uppdrag att
prata med henne och berätta att styrelsen är positiv till detta. Ordföranden ska be
henne återkomma med när och hur många tillfällen detta ska ske, samt upplysa om
att detta bara ska vara för medlemmarna inom Frösakulls by ekonomisk förening
och deras släkt och vänner.
§ 8. Till hemsidan:
Mikael Wikman ska se till att information om midsommar och om årsmötet ska
finnas på alla medier som föreningen använder.
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§ 9. Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Finns inget att rapportera från Frösakulls By ek. förening men förslag till representanter till skogskommittén, ska informeras om på årsmötet med Frösakulls fritidsförening.
§ 10. Fastighetsfrågor
a) Styrelsen kommer efter nästa styrelsemöte att genomföra en inventering av området för att se hur många stugägare som hörsammat skrivelserna om att klippa
sina häckar. Styrelsen kommer också att inventera om det finns stugägare som
inte sköter sitt hus eller har ovårdade tomter.
b) Håkan Svenson informerar styrelsen om att tre farthinder är inköpta och utplacerade.
c) Stefan Ringqvist berättar att han pratat med Bo Svensson om låsbara bommar.
Styrelsen konstaterar att tre bommar behövs. Styrelsen beslutar att informera
årsmötet om dessa låsbara bommar.
d) Håkan Svenson informerar styrelsen om att just nu, finns inga bidrag att söka
hos Naturvårdverket för installation av laddstolpar för elbilar. Styrelse beslutar
att avvakta med eventuellt inköp av laddstolpar tills det går att ansöka om bidrag för detta. Styrelsen beslutar att även informera årsmötet om planerna på att
eventuellt installera laddstolpar vid den stora parkeringen.
§ 11. Inför årsmöte:
Valberedningen hade inte möjlighet att närvara vid styrelsemötet. Ordföranden
kommer själv att träffa dem en kväll framöver.
Valberedningen har fått information om att ledamoten Bodil Gustavsson inte ställer upp för omval utan kommer att sluta sitt uppdrag som ledamot i samband med
årsmötet. Ledamoten Mikael Wikman ställer upp för omval. Styrelsesuppleanten
Stefan Ringqvist har meddelat valberedning att han står till förfogande till uppdraget som ledamot i styrelsen. 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 förslår ingen ändring av arvodena för styrelsen. Styrelsen beslutar att föreslå för årsmötet att mötesarvodet på 500 kronor ökas med 300
kronor till 800 kronor samt att timersättningen för olika uppdrag också höjs till
300 kronor.
Håkan Svenson fick i uppdrag av styrelsen att köpa in priser som ska lottas ut
bland de stugägare som är närvarande vid årsmötet.
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Mikael Wikman fick i uppdrag av styrelsen att beställa pizza till årsmötet,
Lena Boström fick i uppdrag av styrelsen att köpa läsk, glas, servetter, tallrikar
som behövs när pizzan ska ätas vid årsmötet.
Styrelsen kommer att träffas kvällen före årsmötet för att sätta upp ett partytält.
Stefan Ringqvist fick i uppdrag av styrelsen att dela ut gåvan som alla närvarande
stugägare får.
§ 12. Förteckning av nycklar:
Håkan Svenson ska gå igenom de nycklar som Bo Svensson har och föra in dessa i
förteckningen.
§ 13. Aktiviteter
Stefan Ringqvist undrar vad föreningen får och kan göra med fotbollsplanen, planen behöver ny jord för att bli platt och nytt gräs, målen behöver nya nät. Något
föreningen kan åtgärda? Han fick i uppdrag att kontakta Anne Pettersson kassör i
Frösakull by Ekonomisk förening, för att höra om vad som gäller för området där
fotbollsplanen finns. Det finns nog något avtal med Halmstads kommun om nyttjanderätten till området där fotbollsplanen finns.
§ 14. Övriga frågor:
Håkan Svenson berättar att han kontaktat Hem för det funnits trasiga lampor (gatubelysning) inom området. Dessa är nu lagade.
§ 15. Nästa möte blir söndagen den 7 juli 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

