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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-12

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
2019-7

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Tommy Sandquist hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen för dagens möte.
§ 3 Utse justerare av protokollet
Styrelsen utser Mikael Wikman och Stefan Ringqvist 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.
Styrelsen beslutar att Håkan får behörighet att läsa uppgifter på skattekontot på nätet
till den 31 december 2020.
Håkan berättar för styrelsen att tvättstugan och duschen har använts mer under detta år
jämfört med förra året. Föreningen fick in 5 700 kronor för användandet av tvättstugan
och duschen under år 2018. Från januari till september månad i år (2019) har föreningen fått in 7 300 kronor.
§ 6 Rapport från ordförande:
Inget att rapporterat från ordförande. Det fanns inte något i förslagslådan.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Ordföranden Tommy Sandquist meddelar att han fått en skrivelse där stugägaren vill ta
ned två cypresser på sin tomt, ordföranden meddelade stugägaren att de får ta ned cypresserna.
I samband med midsommar fick styrelsen ta emot klagomål på bland annat hög musik
från en stuga. Styrelsen kontaktade ägaren till stugan, som fick förklara sig. Styrelsen
godkänner ordförandens svar till stugägaren.
En gemensam skrivelse från åtta stugägare har lämnats till styrelsen gällande farthinder och bommar. Styrelsen behandlar skrivelsen under § 10 Fastighetsfrågor.
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§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier.
§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Ordförande Tommy Sandquist informerade om senaste mötet med styrelsen för Frösakulls By ek. förening där det bland annat togs upp om återställning av mark efter indragning av fiber. Tommy berättade att han ska ta kontakt med ordföranden för Erik
Staels stugby om belysningsplanen ska inkludera deras område också. Frösakulls By
ek. förening kommer att lämna ett bidrag på 10 000 kronor till midsommarfirandet
som arrangeras av FFF. Styrelsen för Frösakulls By ek förening arbetar nu också med
att hos lantmäteriet försöka upphäva ett mycket gammalt servitut, om möjligheten att
via en väg komma åt en lertäkt på området. Det framgår inte av föreningens köpehandlingar av området och fastigheten Fammarp 4:1, att detta servitut fanns. Någon lera har
aldrig hämtats.
§ 10 Fastighetsfrågor:
De åtta stugägare som lämnat in en skrivelse till styrelsen ville öppna upp farthindrena
så att cyklar, rullatorer, strandkärror kunde passera dessa på ett säkrare sätt. Stugägarna ville inte heller att det skulle bli låsta grindar på området. Denna kostnad kunde
istället användas till en utbyggnad av lekplatsen, till exempel en ”naturhinderbana”.
Håkan fick i uppdrag av styrelsen att prata med Bo Svensson om ta och öppna upp
farthindrena på olika sätt, så att bland annat rullstolar kan tas sig fram på ett enkelt
sätt. Styrelsen ska därefter utvärdera hur detta fungerat.
Styrelsen har under en längre tid diskuterat om bommar måste sättas upp för att
minska biltrafiken inom området. Styrelsen beslutar att Stefan Ringqvist får i uppdrag
att be Bo Svensson att köpa in en bom som ska monteras vid infarten till området vid
parkeringen utmed Kungsvägen och mot kiosken. Styrelsen ska därefter utvärdera köpet. Detta beslut ska meddelas styrelsen för Frösakulls by ekonomisk förening.
Stefan arbetar vidare med ”fotbollsplanen” med Halmstads kommun, för att reda ut
vad föreningen får göra och om det behöver skrivas något nyttjanderättsavtal eller liknande.
Lena Boström visade skrivelsen hon fick i uppdrag från förra styrelsemötet att ta fram
gällande säkerheten runt dagvatten dammen. Styrelsen godkände skrivelsen som kommer att presenteras för markägarna det vill säga styrelsen för Frösakulls By ek förening. Förhoppningsvis kommer markägaren att skicka skrivelsen vidare till Halmstads
kommun och Laholmsbuktens VA, som ansvara för dammen.
§ 11 Förteckning av nycklar:
Håkan presenterade en slutlig förteckning över föreningens nycklar. Den kan användas
när nycklar ska kvitteras ut.
§ 12 Aktiviteter:
Inga förslag fanns vid dagens möte.
§ 13 Övriga frågor:
Lena meddelar styrelsen att hon inte tänker ställa upp för omval vid årsmötet nästa
sommar. Hon har också meddelat valberedningen detta.

3

Håkan kommer att skicka ut blanketten för ersättning till styrelsen, där var och en kan
fylla i eventuella andra uppdrag som styrelserepresentanten haft under 2019.
Styrelsen diskuterade vad som kan göras för att toaletten och duschen i klubbhuset ska
hållas rena, saknas det något. Kanske behövs en låsbar anordning för toapapper till toaletten samt en pappershållare och en papperskorg till duschen. Mikael fick i uppdrag
att höra med Bo Svensson om inköp av detta.
§ 14 Nästa möte
Inget datum är bestämt, utan ordföranden kommer att kalla till nästa möte under våren
2020.
§ 15 Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare

Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande

Mikael Wikman
Justerare

Stefan Ringqvist
Justerare

