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Styrelsen för
Frösakulls
Fritidsförening

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-07-10

Plats och tid

Klubbstugan i Frösakulls By, kl. 10.00-11.30

Närvarande

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

Protokoll nr
2022 - 4

Adjungerande: Charlotte Stråkeved § 13 och § 14

§ 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 Michel Löfgren till att justera mötets protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 19 juni 2022 gås igenom och godkännes av styrelsen.

§ 5 Ekonomirapport från kassören
Håkan meddelar att kronofogden arbetar för att driva in fordringar ifrån en stugägare. Håkan
har betalat ut arvode för midsommar till de musiker som har uppträtt under
midsommarhelgen.

§ 6 Rapport från ordföranden
Ordförande Tommy Sandquist har begärt in offert rörande ekonomisk hjälp ifrån Tre Hjärtan.
(se bilaga). Ny klisterlapp på förslagslådan sätts upp av Håkan Karlsson.

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen
Håkan har skickat ett mejl till en stugägare rörande de laddningsregler som gäller.

§ 8 Till hemsidan
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Mikael tar bort information om kassör och lägger till information om att anmäla intresse om
att ingå i en valberedning till nästa år.

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening
Ek. föreningen vill att FFF utser fyra personer till att arbeta med belysningsfrågan där tidigare
Tommy Sandquist och Bengt Petersson ingår. Styrelsen väljer även Håkan Karlsson att ingå
som representant tillsammans med Tommy Sandquist från FFF.

§ 10 Fastighetsfrågor
a) Lekplatsbesiktning
b) Nya lekplatsredskap – Vecka 28 anländer resterande leksaker.
c) Postlådor –
d) Parkeringsplats
e) Elladdplatser – Mats El har gjort det arbete som behövdes och laddstolparna fungerar nu.
Styrelsen förbereder nya laddplatser inför framtiden.
f) Återställning av mark – förändring av ordningsregler
g) Utegym –
h) Belysningsplan

§ 11 Aktiviteter
30 juli lördag underhållning av Funky Ninjas. Gångfest i samband med kommer att arrangeras
av Marie Johannson. Inget lotteri denna gång. Tommy kontaktar Rusty Music genom Crister
Johansson, stuga 137, angående spelning och musikquiz på dansbanan den 16 juli.

§ 12 Festkommitté
§ 13 Valberedning
Tommy redogör för den kontakt som Charlotte och han haft. Charlotte berättar att hon
kontaktat flera medlemmar för tjänsten som kassör. Tommy har också haft kontakt med ett
flertal medlemmar. Valberedningens förslag inför årsmötet blir att finna en styrelseledamot.
Vi står utan valberedning då de tidigare ledamöterna inte är aktuella för omval. Styrelsens
förslag är att inför nästa årsmöte 2023 utse en ny valberedning.

§ 14 Årsmöte
Charlotte kan inte själv delta på årsmötet men lämnar en fullmakt innehållande förslag
rörande styrelseledamöter och förslag till arvoden.
Uppvaktningar inför årsmötet: Mikael Henriksson, Bo Svensson och Anders Hansson, Per
Stacke tackas. Tommy köper in gåvor.

§ 15 Övriga frågor
§ 16 Nästa möte
Nästa möte planeras till konstituerande möte direkt efter årsmötet.

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

Protokollet justeras av

Tommy Sandquist
Ordförande

Mikael Wikman
Sekreterare

Marie Johansson
Justerare

Michel Löfgren
Justerare

