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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-07-13

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.13.30 – 14.30

Närvarande

Tommy Sandquist, ordförande
Mikael Wikman
Håkan Svenson
Stefan Ringqvist
Marie Johansson
Lena Boström

Protokoll nr
2019-5

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Tommy Sandquist hälsar alla välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§ 3 Utse justerare av protokollet
Styrelsen utser Stefan Ringqvist och Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§ 5 Styrelsen konstituerar sig enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Suppleant

Tommy Sandquist
Mikael Wikman
Håkan Svenson
Lena Boström
Stefan Ringqvist
Marie Johansson

Styrelsen arbetsutskott ska bestå av:
Ordföranden Tommy Sandsquist,
kassör Håkan Svenson och
sekreteraren Lena Boström.
§ 6 Vem får disponera föreningens medel, firmatecknare?
Föreningens medel får disponeras av kassören och ordföranden var för sig. Föreningen
tecknas av ordförande och kassör gemensamt.
Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
Företräda Frösakulls Fritidsförening, enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som
fullmaktshavare. Skriva under blanketterna ”Ansökan ideell förening” /”Begäran om
ändring för ideell förening” gentemot Swedbank samt ”Fullmakt ideell förening”,
enligt ovan, som fullmaktsgivare.
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Företräda enligt ovan var för sig:
Tommy Sandquist
Håkan Svenson
§ 7 Vem tecknar i internetbanken för föreningen?
Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag
Styrelsen beslutar att följande person ska vara företagsanvändare för Frösakulls Fritidsförening, i Swedbanks internetbanken för företag:
Håkan Svenson
§ 8 Uppdrag från årsmötet
a) Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att svara stugägaren, som lämnat in en skrivelse
om att få klarhet i planerna om belysning av gångvägar i området och som vill att
dammen görs om till en bäck. Styrelsen ger Håkan Svenson i uppdrag att svara på
skrivelsen med att det pågår ett projekt med ytterligare belysning på området. Detta är
även en fråga för markägaren, det vill säga Frösakull By Ekonomisk Förening. En
diskussion har inletts med dess styrelse. Vad gäller dammen blir svaret att det är
Halmstads kommuns anläggning för att ta hand om dagvatten, och det är även
kommunen som ansvarar för underhåll och att rensa dammen.
b) Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att pånytt kontakta styrelsen för Frösakull By
Ekonomisk Förening för att höra när återställningen av området ska ske. Styrelsen
beslutar att diskutera frågan vidare vid nästa möte.
c) Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka vad som måste göras för att
underlätta för ambulans, räddningstjänst och polis att hitta till rätt stuga. Styrelsen
beslutar att diskutera frågan vidare vid nästa möte.
§ 9 Till hemsidan:
Uppdatera med rätt namn på styrelsen med mera utifrån årsmötets beslut och styrelsen
konstituerande möte.
§ 10 Skrivelser till/från styrelsen:
Ordföranden meddelar att inga skrivelser har lämnats till styrelsen och det fanns inte
heller något i förslagslådan.
§ 11 Övriga frågor
Styrelsen beslutar att förberedelserna före årsmötet med att sätta upp tält, ta bort pingisbordet från dansbanan, flytta rastplatsmöblerna närmare dansbanan, sätta upp bord
och stolar i orkesterhuset och ta fram plaststolar till dansbanan och att efter årsmötet
plocka undan och ställa tillbaka allt, räknas som ett möte med arvode för styrelsen.
Styrelsen beslutar att inventeringen av för höga häckar och ovårdade hus och trädgårdar inom Frösakulls Fritidsförening efter förra styrelsemötet, inte ingår i arvodet för
mötet, utan styrelsen får ersättning för två timmar arbetstid.
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Håkan Svenson informerar styrelsen om att sex stugägare fått brev om att de har för
höga häckar eller ovårdat hus eller trädgård som de måste åtgärda.
Stefan Ringqvist informerar styrelsen om att 60 stugägare hämtade ut sin gåva (en
burk sylt från Hafi) vid årsmötet.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir söndagen den 18 augusti 2019 kl.10.00.
§ 13 Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.

Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Stefan Ringqvist
Justerare

Mikael Wikman
Justerare

