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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-23

Plats och tid

Klubbstugan i Frösakulls By, kl. 13.30-15.00

Närvarande

Tommy Sandquist, ordförande (stuga 151)
Mikael Wikman (stuga 43)
Håkan Svenson (stuga 10)
Stefan Ringqvist (stuga 45)
Marie Johansson (stuga 112)
Michel Löfgren (stuga 127) (digitalt)
Håkan Karlsson (stuga 58)

Protokoll nr
2022 - 1

Adjungerande: Per Stacke §10, Jenny Andersson §12 och § 13

§ 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 Karlsson och Marie Johansson till att justera mötets protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 26 september 2021 gås igenom och godkännes av
styrelsen.

§ 5 Ekonomirapport från kassören
Ekonomin är för närvarande god och har i skrivande stund en kassa på 1,4 mkr. Årsavgifterna
är betalda men 3 stugägare har inte betalt. Påminnelse har gått ut och nästa brev kommer
att innebära ett tillägg till ordinarie faktura med en påminnelseavgift.
Kronofogden kommer att kräva avgiften av en stuga sedan 20/21 Styrelsen kommer även att
kräva årets avgift.
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61 stugägare har skrivit på listan som deltagare på årets städdag. Håkan Svensson uppskattar
att deltagarantalet uppgår till strax över 100 personer totalt.
Styrelsen fattar beslut om att laddpriset för billaddare ändras från 2 kr till 3 kr och att
laddtiden begränsas till 6 timmar per tillfälle. Detta informerar Håkan Svensson om i en
skrivelse till de stugägare som har laddkort.

§ 6 Rapport från ordföranden
Ordförande Tommy Sandquist har inget att rapportera.

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen
Det har inte inkommit några skrivelser till styrelsen i postlådan. Tommy har fått mejl om en
önska att bygga en bastu på området. Förslag om att bygga bastu röstas ner av styrelsen
men Mikael Wikman och Michel Löfgren reserverar sig för beslutet.

§ 8 Till hemsidan
Se § 13.

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
Tommy meddelar att kontakten med villaföreningen har gjorts angående en önskan om att
köpa marken för parkeringen. Villaföreningen har avböjt budet. Medlemmarna fortsätter att
nyttja parkeringen enligt tidigare.

§ 10 Fastighetsfrågor
a) Lekplatsbesiktning
Lekplatsen besiktas efter att de nya leksakerna är på plats.
b) Nya lekplatsredskap
Per deltar i dagens möte och berättar att han fokuserat på studsmatta och kompisgunga. 5
företag har kontaktats och som har erfarenhet av lekplatser för utomhusmiljöer. Utifrån det
Per funnit framlägger han ett förslag som går ut på fast monterade kompisgungor och två
studsmattor som plockas fram när det är säsong.
Styrelsen fattar beslut om att ge Per uppdraget att göra ett inköp av två studsmattor samt
att utreda och ta in offert på och en eller två kompisgunga samt klätterställning inom den
ekonomiska ramen 100 000 kr inkl. moms.
c) Postlådor
Postlådorna sitter kvar som tidigare och investeringen skjuts på framtiden och beslut tas på
årsmötet rörande postlådor.
d) Parkeringsplats
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Vi fortsätter att parkera som tidigare.
e) Elladdplatser
Vi avvaktar planen för belysning för området och gör en investering i samband med att den
blir av.
f) Återställning av mark
Frågan lyfts vid nästa möte

§ 11 Aktiviteter
Marie ansvarar för inköp av blomkrukor och plantering

§ 12 Festkomitté
Föreningen planerar för midsommar. Jenny berättar att hon kontaktat stugorna 71-99.
Jenny arbetar vidare med bokning av band till midsommar.

§ 13 Valberedning
Jenny meddelar att arbetet med att rekrytera ekonomipost fortgår och att det finns några
namngivande personer i skrivande stund. Vi önskar att information går ut på hemsidan.
Mikael Wikman åtar sig att information skrivs och ger uppdraget till Rainer att publicera på
hemsidan och Facebook. SMS till Jenny med information.
Stefan meddelar att han ställer sin plats till förfogande förutsatt att det kommer in en kvinna
på hans plats som suppleant.

§ 14 Årsmöte
Nästa årsmöte planeras till den 16 juli 2022.
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16 Nästa möte
Nästa möte 15 maj kl. 9.30.

§ 17 Mötet avslutas
Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar alla närvarande för visat intresse.
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Protokollet justeras av

Tommy Sandquist
Ordförande

Mikael Wikman
Sekreterare

Marie Johansson
Justerare

Håkan Svensson
Justerare

