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Styrelsen för  Sammanträdesprotokoll Protokoll nr  

Frösakulls  Sammanträdesdatum 2021 - 1 

Fritidsförening 2021-04-27 
 

Plats och tid Digitalt via Teams kl. 18:30 – 20:30 

 

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 

Michel Löfgren (stuga 127), suppleant 

Peter Ancar (stuga 150), suppleant  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkänner dagordningen för mötet. 

 

§ 3 Utse justerare av protokollet 

Styrelsen utser Håkan Svenson och Marie Johansson till att justera protokollet.  

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 19 september 2020 läses upp. 

 

§ 5 Ekonomirapport från kassören 

Kassör Håkan Svensson berättar att samtliga stugor utom en har betalt årsavgiften för 2021. 

Arbetsutskottet har under vintern fattat beslut att debitera 2 stugor 740 kr vardera på grund av 

vattenläckor. FFF har 1,2 miljoner i kassan precis när årsavgifterna är inbetalda.   

Årsbokslutet 2020 slutade på ett underskott på 59 000 kr. Prognosen var underskott på ca 

70 000 kr. Håkan Svensson kommer att redovisa mer ingående om årsbokslutet 2020 vid nästa 

möte.  

 

§ 6 Rapport från ordförande 
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Ordförande Tommy Sandquist rapporterar att det har varit en lugn vinter i vårt område.  

 

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen 

Ordförande Tommy Sandquist rapporterar att det har varit en lugn vinter i vårt område. Det 

har inte inkommit några skrivelser till styrelsen. 

 

§ 8 Till hemsidan 

Mikael Wikman berättar att det numer är Rainer Jauernig som sköter hemsidan. 

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening  

Ordförande Tommy Sandquist rapporterar från Frösakulls By Ekonomiska Förening. 

Information om samfälligheten Fammarp S:7 som 6 stugor är berörda av i vårt område. Det 

finns 8 delägare till samfälligheten och ett digitalt möte kommer hållas med dem i närtid. 

Lantmäteriet gör bedömningen att en lösning bör ha nåtts mellan parterna innan 

midsommar 2021. 

Information om parkeringsplatsen vid kiosken. Norra Frösakulls Villaförening har skickat en 

faktura på 25 000 kr till Ekonomiska Föreningen för arrende av parkeringsytan. De hävdar sin 

rätt som markägare. Ekonomiska Föreningen har beslutat att inte betala fakturan, utan 

hävdar besittningsrätten till Frösakull 1:1 (parkeringsytan) på grund av att den ytan har 

använts som parkeringsplats för boende i Frösakulls By i ca 60 år. Ekonomiska Föreningen 

har dessutom anlagt och underhållit ytan i alla år. I detaljplanen är ytan markerad som TP 

och är ämnad för biluppställningsplats för boende i Frösakulls By. I dagsläget har Frösakulls 

Norra Villa Förening stängt av parkeringsytan. Fortsättning följer i ärendet. 

FFF och Ekonomiska Föreningen har gemensamt köpt in ett brandklassad arkivskåp som 

kommer att placeras i det gamla duschutrymmet i klubbstugan. 

Skogskommittén består av 3 personer, 2 från Erik Staels By och en 1 från FFF. Ragnar 

Johansson anlitas som konsult och en del träd har avverkats vi komposten. 

Belysningsplanen ligger still för närvarande. 

 

§ 10 Fastighetsfrågor  

Hyresavtal mellan FFF och Ekonomiska Föreningen gällande arkivskåpet är upprättat. 

Lekplatsen är inte besiktigad. Stefan Ringqvist kommer att ta kontakt med 

besiktningsmannen för att se vad som är gjort. 
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Fotbollsplanen är nyanlagd. Beslut kommer att tas vid nästa möte när den kan börja 

användas. Marie Johansson kommer att undersöka inköp av mål till fotbollsplanen. 

Skrivelse kommer att skickas till ägare av stuga nr 153 om att uppfräschning måste ske.  

Det blev ingen städdag i år utan Bosse Svensson och Anders Hansson har röjt upp och städat 

i området. Det har gjort ett mycket bra arbete! 

 

§ 11 Förteckning av nycklar 

Inget att rapportera. 

 

§ 12 Aktiviteter 

Aktiviteter tas upp på nästa möte. 

 

§ 13 Covid-19, Coronapandemin (Konsekvenser) 

Som tidigare så följer styrelsen nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Styrelsen avvaktar de riktlinjer som myndigheten kommer med i maj gällande 

sammankomster som i sin tur har påverkan på föreningens midsommarfirande och årsmöte.  

 

§ 14 Uppdragslista, att göra 

Ägarna till stugor 71 – 99 ingår i festkommittén år 2021. De kommer att få uppdraget att klä 
midsommarstången så att det finns möjlighet att dansa ”Coronasäkert” utifrån gällande 
restriktioner. 
 

§ 15 Övriga frågor 

Stefan Ringqvist (stuga 45) informerar styrelsen att han inte kommer ställa upp för omval vid 

årsmötet 2021. 

 

§ 16 Nästa möte  

Nästa möte hålls söndagen den 16 maj kl. 09:30 – 11:00 i Frösakulls By. 

 

§ 17 Mötet avslutas 

Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar för visat intresse. 
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Protokollet justeras av 

 

 

 

Tommy Sandquist   Stefan Ringqvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Håkan Svenson   Marie Johansson  

Justerare    Justerare  


