
Frösakull i juni 2013. 
 

 

Härmed kallas medlemmarna i Frösakulls Fritidsförening till 
 

ÅRSMÖTE 2013 
 

Lördag den 20 juli 2013 kl 11.00 - Frösakulls Fritidsby dansbanan 
(ta med egna stolar – förtäring och utlottning bland närvarande stugägare) 

 
 DAGORDNING 

 

  Mötets öppnande 

  Godkännande av dagordning  

  Val av ordförande för årsmötet 

  Val av två justeringsmän, tillika röstkontrollanter 

  Styrelsens berättelse för 2012 inkl balans- o resultat (bifogas kallelse).                              

  Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2012 

  Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 

  Beslut om arvode för 2013 

  Beslut om driftskostnad för 2013, styrelsens förslag 
 Grundavgift 1.000 kr/500 kr (årsboende resp fritidsboende) 
 Årlig driftsavgift 2.800 kr 
 Städavgift 200 kr 
 Avgift för vattenavstängning av Halmstad kommun 200 kr 

 Val av ordförande för 1 år 
 Ulf Einarsson vald till årsmötet 2013 

 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2 år 
 Eva  Johansson och Olle Andersson valda styrelseledamöter till årsmötet 2013. 
 Kvarstår Peter Nordström och Håkan Svenson valda styrelseledamöter till årsmötet 2014. 

 Sven-Göran Svensson vald styrelsesuppleant till årsmötet 2013 
 Kvarstår Tommy Sandkvist vald styrelsesuppleant  till årsmötet 2014 

 Val av två revisorer för 1 år och en suppleant för 1 år 
 Dan Persson och Lars Olof Andersson, revisorer, valda till årsmötet 2013. 
 Mikael Henriksson, suppleant, vald till årsmötet  2013 

 Val av valberedningskommitté för 1 år 
 Reiner Jauering, sammankallande,  och Maj Inger Sunesson valda till årsmötet 2013.  

 Val av nöjeskommitté till årsmöte 2014 
 Förslag stuga 41-70 

 Val av kontaktman till årsmötet 2014 
 Sture Törnkvist och Bo Svensson valda t o m årsmötet 2013. 

 Övriga frågor 
 Förslag årligt bidrag till Livräddarna 10.000 kr för sommaren 2013. 
 Styrelsens förslag om uthyrning av klubbstuga respektive lån av partytält 
 Varningsdockor är placerade vid bilvägar för sänkt fart i området 
  

Välkomna! 

Styrelsen i Frösakulls Fritidsförening 

 

Föreningen behöver kunna skicka mail till samtliga stugägare. 

Tacksam om ni mailar stugnummer och mailadress till kassören 

hakan.svenson@live.se 


