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Styrelsen för  Sammanträdesprotokoll Protokoll nr  

Frösakulls  Sammanträdesdatum 2021 - 2 

Fritidsförening 2021-05-16 
 

Plats och tid Frösakulls By kl. 09:30 – 11:15 

 

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 

Ordförande Tommy Sandquist 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 Mikael Wikman till att justera protokollet.  

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 27 april 2021 läses upp och justeras. 

 

§ 5 Ekonomirapport från kassören 

Kassör Håkan Svenson informerar om det ekonomiska läget. 

En stuga har fortfarande inte betalt årsavgiften trots påminnelser. Styrelsen beslutar att skicka 

in ett betalningsföreläggande till Kronofogden, där ordförande och kassör i egenskap av 

firmatecknare undertecknar för föreningens räkning. 

Håkan Svensson går igenom årsredovisningen för 2020. Ett underskott på 58 000 kr är något 

bättre utfall än prognostiserat. Ett ekonomiskt mål för föreningen är att ha en årsomsättning i 

kassan vilket ger en trygghet om oförutsedda händelser uppstår. Där är föreningen inte riktigt 

ännu. 
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§ 6 Rapport från ordförande 

Ordförande Tommy Sandquist har inget nytt att rapportera.   

 

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen 

Ordförande Tommy Sandquist informerar om att skrivelsen till stuga 153 gällande 

uppfräschning har skickats. 

 

§ 8 Till hemsidan 

Mikael Wikman kommer att se till att informationen kring styrelsens beslut gällande 
midsommarfirandet, årsmötet och sommarfesten kommer ut på hemsidan.  
 

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening  

Ordförande Tommy Sandquist rapporterar från Frösakulls By Ekonomiska Förening. 

Det är inget nytt gällande parkeringsytan sen senaste mötet den 27 april.  

Gällande samfälligheten Fammarp S:7 som 6 stugor är berörda av i vårt område finns heller 

inget nytt att rapportera sedan senaste mötet 27 april.  

Styrelsen i ekonomiska föreningen har möte måndagen den 17 maj. Vid vårt nästa möte 

kommer ordförande Tommy Sandquist att rapportera vad som framkommit kring i 

ovanstående frågor. 

 

§ 10 Fastighetsfrågor  

Marie Johansson har planterat blommar kring klubbstugan. Det är mycket fint och är väldigt 

uppskattat! 

Inget nytt om lekplatsen sedan senaste mötet den 27 april. 

Gällande fotbollsplanen kommer Tommy Sandquist ta kontakt med Bosse Svensson som 

sköter/klipper planen för att stämma av statusen. Efter det kan en planering göras för inköp 

av målburar samt ”öppnandet” av vår ”nya” fotbollsplan. 

 

§ 11 Aktiviteter 

Inga aktiviteter är aktuella just nu. 

 

§ 12 Covid-19, Coronapandemin (Konsekvenser) 
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Styrelsen beslutar att ställa in det traditionella midsommarfirandet på 

midsommaraftonskvällen samt dans kring midsommarstången på midsommardagen. 

I stället bestäms att ha en sommarfest lördagen den 14 augusti. ”Midsommarbandet” 

Strucky Likes är inbokat för spelning till detta tillfälle.  

Marie Johansson tar kontakt med festkommittén för att få klarhet i vem som är 

kontaktperson. 

Tommy Sandquist kommer ta kontakt med Mikael Henriksson gällande tipspromenaderna i 
området. 

 

§ 13 Årsmöte 

Utifrån rådande samhällsläge beslutar styrelsen att förlägga årsmötet 2021 till lördagen den 

14 augusti klockan 11:00 vid dansbanan. Detta förutsatt att inget oförutsett händer kring 

smittläget. Som tidigare följer styrelsen nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och riktlinjer. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor på dagens möte. 

 

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 12 juni kl. 09:00 i Frösakulls By och via länk. 
 

§ 16 Mötet avslutas 

Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar alla närvarande för visat intresse. 

 

Protokollet justeras av 

 

 

Tommy Sandquist   Stefan Ringqvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Håkan Svenson   Mikael Wikman  

Justerare    Justerare  


