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Sammanträdesprotokoll

Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesdatum
2022-05-15

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)
Marie Johansson (stuga 112)
Michel Löfgren (stuga 127) (digitalt)
Håkan Karlsson (stuga 58)

Protokoll nr
2022 - 2

Adjungerande: Per Stacke §10

§ 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 Marie Johansson och Håkan Svensson till att justera mötets protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 24 april 2022 gås igenom och godkännes av styrelsen.

§ 5 Ekonomirapport från kassören
Samtliga medlemmar förutom en har betalt avgift. Kronofogde hanterar just nu det sista
ärendet. Revisorerna går just nu igenom handlingar inför årsmötet. Bosse och Håkan
Svensson har gjort ett inköp av tre skottkärror samt att en reservskottkära. 1600 kr totalt.

§ 6 Rapport från ordföranden
Ordförande Tommy Sandquist har inget att rapportera. Telefonsamtal från Safelife och ett
byte av batteri ska göras. Kostnaden är 200 kr.

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen
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Det har inte inkommit några skrivelser till styrelsen i postlådan.

§ 8 Till hemsidan
Inget nytt till hemsidan. Mikael rapporterar att ansökan om ny kassör finns på hemsidan och
Facebook.

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
Inget nytt från den ekonomiska föreningen. Årsmöte för ekonomiska föreningen planeras till
den 19 juni kl. 11. 00 på dansbanan. Mikael Wikman får uppdraget att författa en fråga till
ekonomiska föreningen angående den belysningsplan som ännu inte tidsbestämts.

§ 10 Fastighetsfrågor
a) Lekplatsbesiktning
b) Nya lekplatsredskap - Per Stacke meddelar att två studsmattor har inköpts och förvaras i
skydd vid dansbanan. Styrelsen beslutar att Per får uppdraget att fortsätta med nytt
inköp av kompisgunga samt förlängning av befintlig modul samt träningsmodul.
Per och Tommy undersöker möjlighet att söka bidrag.
c) Postlådor – Mikael sammanfattar enkäten till nästa möte.
d) Parkeringsplats.
e) Elladdplatser – Håkan Svensson har informerat samtliga kortinnehavare om
prisjusteringen. Håkan Svensson ändrar också skylten angående laddningsregler.
f) Återställning av mark – Vi behöver se över ordningsreglerna för att se om vi kan göra en
förändring som reglerar ett personligt ansvar för återställande av mark som sker i
samband med om- och nybyggnation. (eventuell besiktning innan byggnation). Vi
bereder för beslut inför årsmötet. Mikael Wikman bereder en förändring av reglerna.

§ 11 Aktiviteter
Tommy har fått en fråga om vi är intresserade av musikquiz i sommar under någon kväll.
Tommy ger uppdraget till konserten genom Marianne. Michel får uppdraget att ge Håkan
Karlsson om kostnad och möjlighet att använda Edvard Johansson som musikant något
tillfälle under sommaren.
Marianne föreslår en tavelmålning för barn på dansbanan. Styrelsen ger uppdraget till
Tommy att Marianne att arrangera detta.
Glass till barnen som deltagit i förslagen till den nya lekplatsen. Mer planering sker nästa
möte.

§ 12 Festkommitté
Jenny deltar inte i dagens möte. Tommy kontaktar Elisabeth Kristensen, för att se hur
arbetet med midsommar fungerar. Tommy kontaktar också Johan Sunesson rörande
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musiken. Marie kontaktar Lena Boström angående spelandet. Michel kontaktar Regina
Ekenger för att undersöka om hon blivit kontaktad angående festkommittén.

§ 13 Valberedning
Jenny deltar inte i dagens möte. Tommy fortsätter att söka Jenny för ett besked angående
den vakanta tjänsten.

§ 14 Årsmöte
Nästa årsmöte planeras till den 16 juli 2022. Mikael förbereder dagordning inför
årsmötet.
§ 15 Övriga frågor
Håkan meddelar att komposten innehåller grästorvor, vilket gör att föreningen får en
merkostnad.

§ 16 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 19 juni 2020 kl. 9.00.

§ 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

