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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-24

Plats och tid

Distansmöte via Skype kl.18.00 – 20.00

Närvarande

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

Protokoll nr
2020-2

§ 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 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. Alla årsavgifter är nu betalda
av medlemmarna. Årsbokslutet skickas runt i styrelsen för påskrift.
§ 6 Rapport från ordförande:
Inget att rapporterat från ordförande.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Ordföranden meddelar att det fanns inget till styrelsen i förslagslådan. Ordföranden har
fått ett mail ifrån en stugägare som ville fotografera sin stuga ovanifrån via en drönare.
Styrelsen beslutar att medge stugägaren tillåtelse att fotografera sin stuga ovanifrån via
en drönare. Ordföranden meddelar dem detta beslut.
§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier. Information om att midsommarfirandet är inställt ska läggas ut samt att årsmötet
senareläggs. Även information om den nya bommen, samt att bilar ska inte parkeras
inne på området, utan endast tas in för i och urlastning. Håkan ser till att information
om detta skickas till dem föreningen har mailadresser till. Samma information ska sättas upp på föreningens anslagstavlor.
§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening: Finns inget att rapportera om.
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§ 10 Fastighetsfrågor:
Möjligheten att kunna arkivera föreningens och Frösakulls by ek förening handlingar i
klubbhuset ska diskuteras vidare vid kommande möten.
Den nya bommen mot Kungsvägen som installerats ska vara öppen nu till en början,
men kan låsas om så behövs. Styrelsen kan komma att behöva ta beslutet om att låsa
bommen om många stugägare struntar i att stänga bommen efter sig.
Dansbanan och framför allt räcket behöver ses över nästa år 2021.
Ordföranden Tommy Sandquist får i uppdrag att prata med Bo Svensson om inköp av
en ny gräsklippare då styrelsen fått vetskapen om att det är svårt att reparera och få tag
på reservdelar till den gamla gräsklipparen.
Håkan Svenson berättade för styrelsen att stolparna för laddning av elbilar ska installeras nu vid containern för hushållssopor vid den stora p-platsen. Trådlös kommunikation med laddstolparna ska installeras i klubbstugan. De medlemmar som vill använda
detta ska kunna rekrytera en tagg för detta.
§ 11 Förteckning av nycklar:
Håkan Svenson berättade att han kommer komplettera förteckningen av föreningen
nycklar, med uppgifter om taggar till elstolpen för laddning av bilar och eventuella
nycklar till den nya bommen.
§ 12 Aktiviteter:
Punkten behandlas vidare vid annat möte.
§ 13 Övriga frågor:
Styrelsen beslutar att bjuda in någon från valberedningen till nästa möte (troligtvis via
Skype).
Strucky Likes som brukar spela på midsommarafton är preliminärbokade till lördagen
den 15 augusti istället. Håkan Svenson fick i uppdrag att skriva ett avtal med dem om
spelning i augusti eller nästa år.
Festkommittén kommer att resa midsommarstången till midsommar helgen.
Mikael Wikman kollar med Mikael Henriksson om han kommer att genomföra några
bingopromenader i år eller ej. Behöver bingoboden förses med något plexiglas som
skydd för de som är i boden och för kunderna? Behövs det finnas handsprit i boden?
§ 14 Uppdragslista, att göra
Efter genomgång av protokollen från tidigare styrelsemöten har en uppdragslista upprättats, för att kunna följa upp vad som hänt med olika uppdrag.
Styrelsen fortsätter med att följa upp listan. Ordföranden ska kolla med Bo Svensson
om inköp av en papperskorg till duschen, samt ersätta den mögliga fogen under duschväggen med en ny.
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Mikael Wikman fick i uppdrag att snarast försöka få kontakt med räddningstjänst, polis och ambulans, för att reda ut vilka uppgifter stugägarna ska uppge, för att underlätta
för hjälpen att hitta rätt stuga.
Håkan Svenson anser att styrelsens arbete med att se efter så att stugägarna sköter sina
häckar, klipper och vårdar sina stugor får vänta till nästa år, eftersom en del stugägare
inte kunnat besöka sina stugor på grund av smittrisken för Corona. Styrelsen beslutar i
enlighet med Håkans förslag.
Styrelsen avvaktar punkten att delge närliggande mäklare informationen angående
bland annat föreningens ordningsregler till ett annat styrelsemöte.
Stefan Ringqvist berättade att Halmstad kommun inte ger bort gamla fotbollsmål. Styrelsen måste framöver köpa in nya 7 manna mål när fotbollsplanen är iordningställd,
vilket ska planeras till hösten.
Stefan Ringqvist fortsätter med att undersöka vem som utför besiktningar av lekplatser. Tidigare besiktningsprotokoll finns enligt Håkan Svenson i styrelserummet i ”lekplatspärmar”. Ordförande Tommy Sandquist berättade för styrelsen att han och Bo
Svensson gjort en okulär syn av lekplatsen. Styrelsen beslutar att en besiktning av lekplatsen ska ske till hösten. Stefan får i uppdrag att beställa en besiktning.
Ordförande Tommy Sandquist får i uppdrag av styrelsen att be Bo Svensson att lägga
nytt grus runt klubbstugan och förrådet.
§ 14 Nästa möte blir söndagen den 14 juni 2020, kl.18.00 via Skype.
§ 15 Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.
Vid pennan

Lena Boström
Sekreterare
Protokollet justeras av:

Tommy Sandquist
Ordförande
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Justerare

Stefan Ringqvist
Justerare

