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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-14

Plats och tid

Distansmöte via Skype kl.18.00 – 20.10

Närvarande

Tommy Sandquist ordförande
Håkan Svenson
Mikael Wikman
Stefan Ringqvist
Marie Johansson
Lena Boström
Maj-Inger Sunesson § 15

Protokoll nr
2020-3

§ 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 Mikael Wikman till att justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp och godkändes.
§ 5 Ekonomirapport från kassören
Kassören Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Styrelsen beslutar att köpa en
ny trädgårdstraktor med klippaggregat från Liljekvist för 84 600 kronor, då den gamla
börjat bli dålig och det var svårt att få tag på reservdelar till den.
§ 6 Rapport från ordförande:
Ordförande informerade styrelsen om att företaget Benji´s juicer och smoothies hört av
sig och ville kunna sälja sina produkter från ett stånd eller liknande inne på området.
Styrelsen beslutar att inte ta ställning till detta idag, utan att först fått mer information
om företaget och träffa företagaren.
§ 7 Skrivelser till/från styrelsen:
Ordföranden meddelar att det inte fanns något i förslagslådan.
§ 8 Till hemsidan:
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier.
§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening:
Ordföranden berättar att Frösakulls By ek. förening måste ha sitt årsmöte före den 30
juni och ska därför ha sitt årsmöte på måndagen den 29 juni 2020 vid dansbanan.
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Styrelsen har anlitat en pensionerad domare Per-Gunnar Andersson som arbetat med
bland annat lantmäterifrågor, för att reda ut frågorna som finns mellan lantmäteriet och
Frösakulls by ek föreningen.
§ 10 Fastighetsfrågor:
Håkan Svenson berättade att det behövs installeras fiber i klubbstugan för att laddstolparna för elbilar ska fungerar optimalt. Styrelsen beslutar att Håkan Svenson får i uppdrag att teckna bredbandsanslutning för föreningen till klubbstugan. Styrelsen godkände också det förslag till anvisningar för att använda laddstolparna som Håkan tagit
fram.
De flesta som kör in och ut via den nya bommen mot Kungsvägen stänger bommen efter sig berättar ordföranden Tommy Sandquist. Skulle detta bli värre finns möjligheten
att låsa bommen. Mikael Wikman upplyste styrelsen om att då kan två lås komma att
krävas, ett för räddningstjänsten och ett för stugägarna.
Ordförande upplyste styrelsen om att nu börjar byggförbudet inom området att gälla.
Styrelsen bör reagera om någon bygger mellan den 15 juni till den 15 augusti 2020.
Ordföranden berättade att Bo Svensson rensat och krattat grusgångarna runt klubbstugan och förrådet. Förslag finns att kanske i framtiden lägga plattor runt klubbstugan
för att förhindra att grus dras in i duschen, in i tvättstuga och in på toaletten.
Ordföranden har bett Bo Svensson försöka få tag på en fogmassa som inte möglar till
duschväggen. Fläkten i duschen ska ändras och om det går att ställas om till tid, istället
för som nu efter fukt. Styrelsen anser att fläkten bör vara igång längre tid än den är nu.
Ordföranden har gett Bo Svensson tillåtelse att sätta upp ett stängsel vid containern för
trädgårdsavfall, för att hägna in ett område där grus/singel kan förvaras utan att någon
tar av detta.
§ 11 Förteckning av nycklar:
Håkan Svenson berättade att förteckningen av nycklar är i stor sett klar, som får kompletteras med nya uppgifter efterhand.
§ 12 Aktiviteter:
Punkten behandlas vidare vid annat möte.
§ 13 Covid -19, Coronapandemin (konsekvenser)
Mikael Wikman har pratat med Mikael Henriksson om att genomföra ”Bingopromenader” i år eller ej och om speciella arrangemang i lotteriboden. Mikael Henriksson har
för avsikt att genomföra bingopromenaderna och annan lotteriverksamhet som tidigare
år. Något extra skydd i lotteriboden behövdes inte menade Mikael Henriksson.
§ 14 Uppdragslista, att göra
Punkten behandlas vidare vid annat möte.
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§ 15 Årsmöte,
Maj-Inger Sunesson sammankallande för valberedning deltar via Skype vid denna
punkt. Hon har vid ett tidigare tillfälle fått informationen om att sekreteraren Lena Boström inte kommer att ställa upp för omval. Hon fick vid dagen styrelsemöte informationen om ett önskemål från styrelsen, om att försöka hitta två personer som skulle
kunna väljas av årsmötet till suppleanter.
§ 16 Övriga frågor
Stefan Ringqvist undrade om någon i år sett en orm som funnit under containern för
trädgårdsavfall tidigare år. Det hade ingen i styrelsen gjort.
Mikael Wikman ville att styrelsen skulle arbeta med att undersöka om solcellsdriven
gatubelysning skulle vara något för föreningen. Hittar styrelsen något förslag och var
dessa skulle kunna placeras, kan styrelsen meddela styrelsen för Frösakulls By ek förening detta. Då ansvaret är deras.
§ 17 Nästa möte blir söndagen den 12 juli 2020 kl.10.00 troligtvis i klubbstugan eller
på distans.
§ 18 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

Mikael Wikman
Justerare

