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FRÖSAKULLS BY EK. FÖRENING 
 
Protokoll fört vid Frösakulls By Ek. förenings ordinarie årsstämma söndagen den 2012-03-25     
i Tylebäck Hotell och Konferens, Kungsvägen 1, Frösakull. 
 
Närvarande c:a 60 medlemmar inkl. anförvanter. 
 
§  1 Stämman öppnas. 
 Ordföranden Anders Lillieberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 
 
§  2 Fastställande av röstlängd 
 Stämman ansåg att röstlängdsupprop skulle verkställas senare om så blev nödvändigt. 
 
§  3 Val av ordförande för stämman. 
 Till att leda dagens förhandlingar valdes Anders Lillieberg. 
 
§  4 Val av protokollförare för stämman. 
 Till protokollförare för stämman valdes Olle Andersson. 
 
§  5 Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare. 
 Till justeringsmän och röstkontrollanter valdes Bo Svensson och Sture Törnqvist. 
 
§  6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
 Stämman ansåg att stämman var utlyst i behörig ordning. 
 
§  7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 Sekreterare Olle Andersson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse som även hade 

bifogats kallelsen till årsstämman. Stämman godkände verksamhetsberättelsen 
 
§  8 Revisorernas berättelse. 
 Ordförande Anders Lillieberg läste upp revisionsberättelsen. 
 
§  9 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 Kassören Anne Pettersson kommenterade utförligt årsredovisning, resultat- och 

balansräkning per den 2011-12-31 som hade utsänts till medlemmarna i samband med 
kallelsen till årsstämman. Allt godkändes av stämman i befintligt skick. 

 
§  10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Enligt revisorernas förslag beviljade stämman styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

2011 års förvaltning. 
 
§  11 Beslut ang. disposition av föreningens vinst enl. balansräkningen. 

Styrelsen föreslog att årets vinst på 80.760:- kr disponeras så att 5.000:- kr avsätts till 
reservfonden och resterande 75.760:- kr balanseras i ny räkning vilket även stämman 
godkände. 

 
§  12 Beslut ang. arvode till styrelse och revisorer. 
 Enligt valberedningens förslag beslöt stämman att arvodena till styrelseledamöter och 

revisorer skall vara oförändrade för 2012 d.v.s. 4.300:- kr/år till AU-ledamöterna,  
 430:- kr i mötesarvode, 215:- kr vid stugbyte samt bilersättning 29:- kr/mil. 
 



 2

§  13 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
a) till ordförande för ett år valdes Anders Lillieberg 
b) till ordinarie ledamöter i två år valdes Anne Pettersson, Olle Andersson och  

Bo Svensson 
c) till suppleant i två år valdes Johan Henningsson. 

 
§  14 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år. 
 Till revisorer för ett år valdes Ingegärd Carlsson och Lars-Olof Andersson. 
 Till revisorssuppleant för ett år valdes Mikael Henriksson. 
 
§  15 Val av valberedning ( tre personer för ett år).  
 Till valberedning för ett år valdes Lars Nilsson, ordförande och sammankallande, 

Marianne Persson och Ulf Einarsson. 
 
§  16 Fastställande av årsavgift. 
 Kassören redogjorde för uppgjord budget för 2012 som visar på underskott bl.a. 

beroende på ökande juristkonsultation med anledning av förhandlingar om nya 
arrenden för kubenarrendatorerna. Styrelsen föreslår därför samma årsavgift som 
föregående år, d.v.s.  200:- kr/medlem vilket även stämman godkände. 

 
§  17 Inkomna motioner. 
 Inga motioner hade inkommit. 
 
§  18 Övriga ärenden. 
 Parkeringsfrågan inom FFF:s område har diskuterats livligt under året. En medlem,  
 Arne Bergqvist, har vidtalats att närmare utreda vilka bestämmelser som gäller för att 

utnyttja vår mark till parkering i södra delen av området. Bergqvist menar att infart till 
området får ske via Friggs gränd och parkering kan tillåtas vid vollybollplanen och vid 
häcken väster om fotbollsplanen. Dessutom torde marken på ömse sidor om infarten 
från Friggs gränd kunna användas. Föreningen uttalar i egenskap av markägare att man 
inte har något att erinra mot att föreningens medlemmars bilar ställs upp på den 
allmänna  platsmarken på anvisade platser. Stämman hade inget att invända. 

 Kassören meddelade att alla kubenarrendatorerna nu godkänt våra uppsägningar av 
arrendena. 

 Önskemål framfördes om att sätta upp gatlampor på Erik Staels väg 8. Utredning av 
kostnaden för detta skall göras 

 
§  19 Stämman avslutas. 
 Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade stämman 

avslutad samt inbjöd till kaffe med bröd. 
 
Halmstad den 2012-03-25 
 
 
…………………………………………….   ………………………………………………….. 
Olle Andersson, sekr.                                        Anders Lillieberg, ordf. 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 
Bo Svensson, just.man                                      Sture Törnqvist, just.man 


