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Frösakulls Fritidsförening Årsmötesprotokoll   

 Sammanträdesdatum  

 2021-08-14 

 

Plats och tid Frösakulls Fritidsby vid dansbanan kl.11.00 – 12.00 

Årets möte genomförs i en förenklad form på grund av den fortsatt rådande 

Corinapandemin. Likt förra årets förenklande stämma kommer inte någon förtäring 

eller utlottning att äga rum.  

§ 1  

Styrelsens ordförande Tommy Sandquist (stuga 151) hälsar alla välkomna till dagens 

årsmöte (föreningens 73:e årsmöte) och förklarar mötet öppnat. 40 stugägare är 

närvarande.  

§ 2 

Årsmötet godkänner dagordningen för dagens möte. 

§ 3 

Årsmötet väljer Tommy Sandquist (stuga 151) till ordförande och Stefan Ringqvist 

(stuga 45) till sekreterare för årsmötet.  

§ 4 

Årsmötet utser Olle Strandberg (stuga 128) och Maj-Inger Sunesson (stuga 132) till att 

justera dagens protokoll och vid behov även vara röstkontrollanter. 

§ 5 

Styrelsens kassör Håkan Svenson (stuga 10) redovisar styrelsens verksamhetsberät-

telse för år 2020 inklusive balans- och resultaträkning. 

§ 6 

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 lästes upp av Lars Olof Andersson 

(stuga 64). 

§ 7 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§ 8 

Årsmötet beslutar om följande arvoden för styrelsen verksamhetsåret 2022: 

Fasta arvoden (oförändrade sen 2019): 

Ordförande 12 500 kronor 

Kassör   9 000 kronor 

Sekreterare   7 500 kronor 

Ledamot   4 000 kronor 

Suppleant   2 000 kronor 
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Valberedning     1 000 kronor 

Revisor   1 000 kronor  

Revisorssuppleant – ersättning endast vid tjänstgöring som revisor. 

Mötesarvode för styrelsen. De ledamöter, suppleanter eller andra kallade som är närva-

rande vid ett styrelsemöte erhåller 800 kronor/deltagare. 

Rörliga arvoden (oförändrade sen 2019): 

Reseersättningen för bil är 30 kronor/mil. 

Timersättning för annat arbete inom föreningen är 300 kronor. 

Vaktmästares timersättning är 300 kronor. 

§ 9 

Årsmötet beslutar om följande driftskostnader för år 2022: 

Grundavgift är 1 500 kronor för årsboende och 1 000 kronor för fritidsboende (oför-

ändrat sen föregående år). 

Årlig driftsavgift är 3 500 kronor (oförändrad sen föregående år). 

Städavgift är 500 kronor (oförändrat sen föregående år). Återbetalning avräknas året 

efter deltagande på städdagen om det är någon städdag beroende på Coronapandemin. 

Avgift för vattenavstängning av Halmstads kommun är 200 kronor (oförändrat sen fö-

regående år). 

§ 10 

Årsmötet beslutar att välja Tommy Sandquist (stuga 151) till ordförande fram till och 

med årsmötet 2022.  

§ 11 

Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. Årsmötet beslutar följande: 

1. Håkan Svenson (stuga 10) kvarstår som ledamot fram till årsmötet 2022 

2. Marie Johansson (stuga 112) kvarstår som ledamot fram till årsmötet 2022 

3. Mikael Wikman (stuga 43) omval till ledamot fram till årsmötet 2023 

4. Michel Löfgren (stuga 127) nyval till ledamot fram till årsmötet 2023 

5. Håkan Karlsson (stuga 58) nyval till suppleant fram till årsmötet 2023 

6. Stefan Ringqvist (stuga 45) fyllnadsval till suppleant fram till årsmötet 2022 

Fördelning av styrelseposter sker vid konstituerande sammanträdet som hålls efter 

årsstämman. 

§ 12 

Årsmötet beslutar att välja Dan Persson (stuga 18) och Lars Olof Andersson (stuga 64) 

till revisorer fram till årsmötet 2022. 

Årsmötet beslutar att välja Leif Alm (stuga 21) till revisorssuppleant fram till årsmötet 

2022. 
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§ 13 

Nuvarande valberedning som består av Maj-Inger Sunesson (stuga 132), Marianne 

Andersson (stuga 137) och Olof Strandberg (stuga 128), meddelar årsstämman att de 

inte ställer upp för omval.  

Årsmötet beslutar att Jenny Andersson (stuga 79) och Charlotte Stråkeved (stuga 136) 

blir nya ledamöter i valberedningen fram till årsmötet 2022. Årsmötet beslutar att 

valberedningen ska bestå av ytterligare en person. Styrelsen tar på sig att försöka få 

fram en tredje person så valberedningen blir fulltalig. Sammankallande för 

valberedningen är Jenny Andersson (stuga 79). 

§ 14 

Årsmötet beslutar omval på stugorna 71 - 99 till nöjeskommitté fram till årsmötet 

2022. Årsmötet utser Jenny Andersson (stuga 79) till sammankallande för 

nöjeskommittén. 

§ 15 

Årsmötet beslutar att välja Bo Svensson (stuga 24) till kontaktman fram till årsmötet 

2022. 

§ 16 

Övriga frågor: 

a) Belysningsplanen och parkeringsplatsen vid Kungsvägen 

En medlem undrar vad som händer gällande belysningen inom området och 

parkeringen vid Kungsvägen. Ordföranden informerar kort om aktuellt läge, vilket är 

att frågorna behandlas/handläggs av Frösakulls by ekonomisk förening som är 

markägare. 

b) Avtackning 

Ordförande tackar den avgående valberedningen Maj-Inger Sunesson (stuga 132), 

Marianne Andersson (stuga 137) och Olof Strandberg (stuga 128) för det fina arbete 

de gjort under sina år i valberedningen. 

c) Uppmärksammas 

Årsmötet och styrelsen vill uppmärksamma och tacka kontaktman/vaktmästare Bo 

Svensson (stuga 19) och vaktmästare Anders Hansson (stuga 62) för det fina arbete de 

utför i vårt område. De föräras med varsin present som går att förtära. 

Likaså överlämnar årsmötet och styrelsen en present till Mikael Henriksson (stuga 

149) och framför ett stort tack för spännande, intressanta och trevliga 

bingopromenader. 

§ 17 

Ordföranden avslutar årsmötet och tackar för visat intresse. 
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Årsmötesprotokollet justeras av: 

 

 

 

 

 

Tommy Sandquist (stuga 151)  Stefan Ringqvist (stuga 45) 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

Maj-Inger Sunesson (stuga 132)  Olle Strandberg (stuga 128) 

Justerare    Justerare 


