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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-06-19

Plats och tid

Klubbstugan i Frösakulls By, kl. 9.00-10.45

Närvarande

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

Protokoll nr
2022 - 3

Adjungerande: Mikael Henriksson § 11 och § 12
§ 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 15 maj 2022 gås igenom och godkännes av styrelsen.

§ 5 Ekonomirapport från kassören
Håkan har träffat revisorerna som formellt har godkänt årets bokslut.
§ 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. Stefan skriver en lapp till
förslagslådan.
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§ 8 Till hemsidan
Mikael publicerar information om midsommar på hemsidan och Facebook.

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
En skrivelse har författats och skickats till Tommy den 17 maj 2022. Tommy sände denna
vidare den 24 maj 2022.

§ 10 Fastighetsfrågor
a) Lekplatsbesiktning
b) Nya lekplatsredskap – leverans av resterande lekredskap sker vecka 28. En ring med 30 x
30 av betongplattor. Studsmattorna monteras ner senast den 31 augusti och sätts upp igen
veckan innan midsommar.
c) Postlådor – enkäten har sammanställts och kommer att presenteras på årsmötet.
d) Parkeringsplats
e) Elladdplatser – Mats El har beställt ny laddare och reklamerat den gamla.
f) Återställning av mark
g) Utegym – placeringen blir på grönområdet bakom komposten.
h) Belysningsplan

§ 11 Aktiviteter
Belysningen sätts upp dagen innan midsommar kl. 18.00.
Kl. 10.00 på midsommarafton midsommarstången ska klädas. Dans till Maj-Ingerz på
midsommarafton mellan 21.00-24.00.
Lotteri från 20.00. Tre pass behövs. 19.30-20.30, 20.30-21.30, 21.30-22.30. Bemanning för
lotteriboden med hjälp av representanter från nöjeskommittén.
Första bingopromenaden på söndagen kl. 10.00.
Mikael Henriksson anslår midsommar digitalt.
30 juli lördag underhållning av Claesson & Co. Gångfest i samband med kommer eventuellt
arrangeras av Marie Johannson.
Rusty music föreslår en spelning med eventuell musikquiz framöver.

§ 12 Festkommitté
§ 13 Valberedning
Inget nytt från valberedning.
§ 14 Årsmöte – arvoden milersättning bör höjas till 40 kr.
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 10 juli 2022.
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§ 17 Mötet avslutas
Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar alla närvarande för visat intresse.

Protokollet justeras av

Tommy Sandquist
Ordförande

Mikael Wikman
Sekreterare

Marie Johansson
Justerare

Håkan Svensson
Justerare

