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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-18

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl.10.00 – 12.45

Närvarande

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

Protokoll nr
2019-6

§ 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 Stefan Ringqvist till att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.
§ 5 Ekonomirapport från kassören
Kassören lämnar en ekonomisk rapport.
Styrelsen beslutar om att ge kassör Håkan Svenson och ordförande Tommy Sandquist
en fullmakt, att för föreningens räkning ansöka om bidrag för laddstolpar hos Naturvårdsverket.
Styrelsen beslutar att ge kassör Håkan Svenson en fullmakt att för föreningens räkning
ansöka om att vara deklarationsombud.
Styrelsen beslutar också att underteckna en ändringsbegäran till Swedbank avseende
en förlängning av förordnandet gällande fullmakter. Fullmakter i Swedbank för ideella
föreningar som undertecknas av ordförande Tommy Sandquist och kassör Håkan
Svenson.
§ 6 Rapport från ordförande:
Inget att rapporterat från ordförande Tommy Sandquist.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Ordföranden meddelar att det inte fanns något i förslagslådan. Ordförande meddelar att
ett svar från ägaren till stuga xx har kommit. Styrelsen beslutar att ordföranden får i
uppdrag att svara på brevet.
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En stuga har lämnat in en skrivelse om att det behövs någon form av nät, staket runt
dagvatten dammen vid bäcken innan en olycka sker. Sekreteraren Lena Boström får i
uppdrag att formulera en skrivelse, som efter påskrift från styrelsen för Frösakulls by
ekonomisk förening (markägare) skickas till Halmstads kommun och Laholmsbuktens
VA (LBVA) som ansvara för dammen.
§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier.
§ 9 Finns inget att rapportera från/till Frösakulls By ek. förening:
§ 10 Fastighetsfrågor:
Ansökan om bidrag för elladdstolpar utgår från den offert som föreningen fått, vilket
är en stolpe med två uttag. Förhoppningen är att detta uttag ska finnas på plats för att
tas i bruk den 1 maj 2020.
Belysningen av området ska diskuteras vidare med styrelsen för Frösakulls by ekonomisk förening liksom återställandet av gångarna efter indragning av fiber.
Ett tips har framförts till styrelsen om att öppna pumparna igen för att se om det går att
för hand pumpa upp vatten så som det gjordes förr om åren inom området. Detta kunde
vara ett alternativ till att få fram vatten om strömmen skulle vara borta länge.
Ett nytt förslag till bom/bilspärr presenteras för styrelsen. Styrelsen ger Stefan Ringqvist i uppdrag att till nästa möte få fram prisuppgifter för denna bom/bilspärr.
Stefan berättar att han pratat med Anne Pettersson från styrelsen för Frösakulls by ekonomisk förening om fotbollsplanen och fått beskedet att han ska kontakta kommunen
för att höra vad föreningen får och inte får göra med fotbollsplanen. Får föreningen till
exempel anlägga ett uterum och en ny fotbollsplan.
Stefan framför också dotterns synpunkter efter att på uppdrag av styrelsen städat och
haft koll på toaletten, duschen och tvättstugan i klubbhuset. Städningen av tvättstugan
sköts bra av de som nyttjar den. Däremot är toaletten är oftast smutsig liksom duschen.
Vatten rinner under duschväggen ut på golvet och blir stående under bordet och stolen.
Duschdraperiet har behövt tvättas flera gånger. Mikael får i uppdrag av styrelsen, att
höra med Bo Svensson om att förlänga tiden när fläkten är påslagen efter användandet
av duschen. Samt att undersöka varför vattnet rinner under duschväggen.
§ 11 Förteckning av nycklar:
Håkan fortsätter med att göra en förteckning av alla nycklar som finns.
§ 12 Aktiviteter:
Punkten diskuteras vidare vid kommande möten.
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§ 13 Övriga frågor: Styrelsen beslutar att Mikael får i uppdrag att kontakta räddningstjänsten, polisen och ambulansen (SOS) för att ta reda på vilka uppgifter de behöver veta för att hitta till rätt stuga. Detta med anledning av att en ambulans haft problem med att hitta rätt stuga i sommar. Därefter ska information om detta tilldelas
medlemmarna och läggas upp på hemsidan.
§ 14 Nästa möte blir lördagen den 12 oktober 2019 kl.10.00.

§ 15 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

Stefan Ringqvist
Justerare

