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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-18

Plats och tid

Klubbstugan inom området kl. 09:30 – 11:45

Närvarande

Tommy Sandquist (stuga 151) ordförande
Håkan Svenson (stuga 10), kassör
Mikael Wikman (stuga 43), vice ordförande
Stefan Ringqvist (stuga 45), sekreterare
Marie Johansson (stuga 112), ledamot

Protokoll nr
2020-6

§ 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 Mikael Wikman och Marie Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp och justeras.

§ 5 Ekonomirapport från kassören
Håkan Svenson lämnar en ekonomisk rapport. Det finns cirka 880 000 kr i kassan. Den
kostnaden som sticker ut i år är investeringen i ladd stolpen för elbilsladdning;
bruttokostnad 74 000 kr. Efter att ha fått inbetalt det sökta bidrag på 30 000 kr från
Naturvårdsverket, så blir nettokostnaden 44 000 kr ladd stolpen. Sammantaget så har
föreningen med ett bra saldo på kontot, som kan användas vid eventuella oförutsedda
händelser.
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§ 6 Rapport från ordförande
Inget att rapporterat från ordföranden på dagens möte.

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen
Tommy Sandquist meddelar att en skrivelse har lämnats till styrelsen. Det är ett
klagomål om störande av ordningen gällande stuga 150. Det gäller specifikt den 24
juli, men störningarna har pågått till och från hela sommaren. Styrelsen kommer att
skicka ett svarsbrev till den klagande.

§ 8 Till hemsidan
Mikael Wikman ser till att löpande information kommer ut på föreningens sociala medier. Rainer Jauernig och Johan Henningsson från den ekonomiska föreningen
ansvarar för att information kommer in föreningens hemsida.

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
Tommy Sandquist informerar att det är tre nya medlemmar i styrelsen i Frösakulls By
ekonomiska förening. Ny kassör är Dan Persson, stuga 18, FFF. Ny ledamot är
Andreas Aljebo, stuga 220, FFF och ny suppleant är Anita Karlsson, stuga 51, FFF.
Dan Persson redovisade det ekonomiska läget, vilket är gott. Likviditeten ligger på
1 450 000 kr.

§ 10 Fastighetsfrågor
Arkivering i det gamla duschrummet. Ett hyresavtal kommer att upprättas mellan
Frösakull FF och Ekonomiska föreningen gällande kostnadsfördelningen kring att
ekonomiska fördelningen använder Frösakulls FF:s klubbstuga.
Tommy Sandquist informerar om det fortsatta arbetet med belysningsplanen.
Stefan Ringqvist informerar om att lekplatsen kommer att besiktigas under hösten av
företaget Park och Lek i Väst.
Styrelsen beslutar om att ta in offerter på markarbete gällande fotbollsplanen.
Mikael Wikman berättar att han inte fått någon återkoppling från Räddningstjänsten,
gällande säkerställandet av handlingsplan om hur de tar sig in i området på
bästa/snabbaste sätt vid behov.
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§ 11 Förteckning av nycklar
Inget nytt under denna punkt.

§ 12 Covid-19, Coronapandemin (Konsekvenser)
Inget nytt under denna punkt.

§ 13 Uppdragslista, att göra
Besiktning av lekplats, och ev. iordningställande av fotbollsplanen.

§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor på dagens möte.
§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir vid städdagen i april 2021.

§ 16 Mötet avslutas
Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar för visat intresse.

Protokollet justeras av

Tommy Sandquist
Ordförande

Stefan Ringqvist
Sekreterare

Mikael Wikman
Justerare

Marie Johansson
Justerare

