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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-11

Plats och tid

Distansmöte via Skype kl.18.00 – 20.15

Närvarande

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

Protokoll nr
2020-1

§ 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 Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Föreningen fick in 7 610 kronor av dem som använt duschen under 2019. Håkan berättar att 11 stugägare har varit
sena med att betala den årliga medlemsavgiften. Återstår idag bara en medlemsavgift
som inte är betald. Årsbokslutet klart och skickas runt bland styrelsen för påskrift.
§ 6 Rapport från ordförande:
Inget att rapporterat från ordförande.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Punkten behandlas vid nästa möte.
§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier.
§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Punkten behandlas vid nästa möte.
§ 10 Fastighetsfrågor:
Punkten behandlas vid nästa möte.
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§ 11 Förteckning av nycklar:
Punkten behandlas vid nästa möte.
§ 12 Aktiviteter:
Punkten behandlas vid nästa möte.
§ 13 Covid-19 Coronapandemin (konsekvenser)
Styrelsen beslutar med hänvisning till Folkhälsomyndighetens anvisningar, att ställa in
årets midsommarfirande på midsommarafton och midsommardagen. Styrelsen vill att
festkomittén klär och sätter upp midsommarstången, så kan enskilda familjer gå dit
och dansa själva om de vill.
Styrelsen beslutar att Bingopromenaderna kan genomföras och om Mikael Henriksson
vill detta. Självklart ska Folkhälsomyndighetens råd följas, med att hålla avstånd vid
lotteriboden. För att minimera risk för smitta kan deltagarna använda egna pennor, alternativt se till att pennor som använts spritats efter varje deltagare. De som är i lotteriboden måste också skyddas på något sätt, så att de inte smittas av dem som vill delta i
promenaden.
Toaletten och duschen i klubbstugan ska kunna användas som vanligt i sommar. Styrelsen beslutar att Stefan Ringqvists dotter även i år får sommarjobba med att städa toaletten och duschen.
Styrelsen får följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer när det gäller folkmassor
med mera, inför beslutet om förenings årsmöte ska kunna genomföras eller ej i sommar. Håkan Svenson kommer på årsmötet att ta upp om städavgiften.
§ 14 Uppdragslista, att göra
Efter genomgång av protokollen från tidigare styrelsemöten har en uppdragslista upprättats, för att kunna följa upp om vad som hänt med olika uppdrag.
Styrelsen beslutar att en papperskorg ska sättas upp i duschen i klubbstugan. Styrelsen
ska undersöka hur länge fläkten är på efter duschningen, och om vatten fortfarande
kommer under duschväggen.
Öppna och ta i bruk gamla vattenpumpar – behandlas vid ett annat möte.
Mikael Wikman berättar att han till sommaren kommer att träffa ett yttre befäl för att
få fram de uppgifter som behövs för att räddningstjänst, ambulans och polisen så
snabbt som möjligt ska kunna hitta till rätt stuga.
Styrelsens arbete med att se till att stugägarna vårdar sina tomter och sköter sina
häckar under fjolåret har gett resultat. Håkan Svenson berättar att endast två stugor av
de som fick anmärkningar, har inte åtgärdat det de skulle göra.
Information till mäklare om föreningens ordningsregler – behandlas vid ett annat möte.
Fotbollsplanen och fotbollsmål – Stefan Ringqvist arbetar med frågan. Kontakt har tagit med Halmstads kommun om vad föreningen får eller inte får göra på fotbollsplanen. Gräsplanen behöver ses över för att kunna användas på ett bra sätt.
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Besiktning av lekplatsen – var förvaras dessa protokoll och är det nu dags för en ny besiktning. Håkan Svenson berättar att dessa protokoll finns i föreningens pärmar. Stefan
Ringqvist och Tommy Sandquist ska kolla vem, vilket företag som kan utföra denna
kontroll.
Möjliggöra arkivering av Frösakulls by ekonomisk förenings och Frösakulls fritidsförenings (FFF) handlingar i klubbstugan – behandlas vid ett annat möte. Gamla ritningar
och andra handlingar skulle kanske kunna scannas in som en säkerhet för framtiden.
§ 15 Övriga frågor:
Håkan Svenson berättar att den nya bommen är klar och att den nu är olåst. Finns ett
förslag om att låsa den mellan den 15 juni till den 15 augusti, samma period som byggförbudet. Bommen låses upp med nyckeln till duschen.
§ 16 Nästa möte blir söndagen den 24 maj 2020, kl.18.00.
§ 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

Stefan Ringqvist
Justerare

