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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-07-07

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 13.30

Närvarande

Tommy Sandquist ordförande
Håkan Svenson
Mikael Wikman
Bodil Gustavsson
Stefan Ringqvist
Lena Boström
Maj-Inger Sunesson § 11

Protokoll nr
2019-4

§ 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 inte någon ekonomisk rapport vid detta möte. Men
informerar styrelsen om att Frösakulls By Ekonomisk förening även i år lämnat ett bidrag till Livräddarna med 100 kronor per stuga.
§ 6 Rapport från ordförande:
Inget att rapporterat från ordförande.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Styrelsen har fått in klagomål från flera stugor om hög ljudnivå och störande beteende
från dem som vistades i stuga nr X under flera dagar av midsommarhelgen. Även under förra årets midsommarhelg stördes grannarna av de som vistades i denna stuga.
Styrelsen beslutar att skicka en skrivelse till stugägaren och be om en förklaring till det
som inträffat.
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier.
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§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Ordförande berättar att snart har de kvarvarande stugorna inom Frösakulls By ekonomisk förening fått indraget fiber.
§ 10 Fastighetsfrågor:
Styrelsen genomför i samband med dagens styrelsemöte en inventering av området
och konstaterar att många stugägare hörsammat skrivelserna om att klippa sina häckar.
Men styrelsen hittar några häckar som var för höga och en del var för breda. Även
vissa stugors häckar som finns i anslutning till de ”små smala gångar” som finns på
flera ställen inom området behöver beskäras.
Förutom häckar tittar styrelsen även på hur stugorna såg ut och dess trädgårdar. Styrelsen upptäckte att en stugas nummer som fanns på en grind knappt gick att läsa. Styrelsen beslutar att Håkan Svenson får i uppdrag att skriva en skrivelse som ska skickas ut
till de stugägare som måste åtgärda sina häckar, stugor, trädgårdar med mera.
§ 11 Träff med representant valberedningen:
Maj-Inger Sunesson från valberedningen besöker styrelsen för att stämma av inför årsmötet. Hon har sedan tidigare fått information om att ledamoten Mikael Wikman ställer upp för omval men att ledamoten Bodil Gustavsson inte ställer upp för omval. Suppleant Stefan Ringqvist står till förfogande till posten som ny ledamot om årsmötet så
vill. Om så blir, behöver styrelsen få in en till två styrelsesuppleanter inför nästa år.
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.
§ 12 Inför årsmötet:
Håkan Svenson meddelar att han fått in några nya mailadresser till stugägare i samband med utskicket av handlingarna inför årsmötet. Några klagomål har inte kommit
till styrelsens kännedom om det nya sättet (via mail), att förmedla handlingarna till årsmötet. Styrelsen beslutar att träffas kl.18.00 på fredagen den 12 juli 2019 för att sätta
upp partytältet. Styrelsen beslutar också att träffas kl.10.00 på lördagen den 13 juli för
att ställa i ordning stolar och bord med mera inför årsmötet.
§ 13 Förteckning av nycklar:
Håkan Svenson ska vid tillfälle gå igenom de nycklar som Bo Svensson har och föra in
dessa i förteckningen.
§ 14 Aktiviteter:
Punkten behandlas vidare vid kommande möten.
§ 15 Övriga frågor:
Bodil Gustafsson berättar för styrelsen om att hon städat styrelserummet, toaletten och
duschen i klubbstugan. Hon påtalar att duschen och toaletten var mycket smutsiga och
att det inte räcker med att de städas vid vårstädningen. Styrelsen gav Stefan Ringqvist i
uppdrag att fråga hans dotter om hon skulle kunna städa toaletten och duschen en gång
per vecka mot timersättning nu under sommaren. Styrelsen beslutar att informera årsmötet om att den som använder toaletten eller duschen ska lämna den som han/hon
själv skulle vilja finna den.
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Styrelsen har fått information om att mäklare som säljer stugor i området inte är pålästa om vad som gäller och om föreningarnas ordningsregler. Styrelsen ska diskutera
fråga vidare vid ett kommande möte.
§ 16 Nästa möte blir lördagen den 13 juli 2019 efter årsmötet.
§ 17 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

