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Styrelsen för  Sammanträdesprotokoll Protokoll nr  

Frösakulls  Sammanträdesdatum 2021 - 3 

Fritidsförening 2021-06-12 
 

Plats och tid Digitalt via Teams och i Frösakulls By, kl. 09:00 – 10:15 

 

Närvarande Tommy Sandquist (stuga 151), ordförande 

Håkan Svenson (stuga 10), kassör 

Stefan Ringqvist (stuga 45), sekreterare 

Mikael Wikman (stuga 43), vice ordförande 

Marie Johansson (stuga 112), ledamot 

Peter Ancar (stuga 150), suppleant  

 

§ 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 Mikael Wikman till att justera mötets protokoll.  

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 16 maj 2021 gås igenom och godkännes av styrelsen. 

 

§ 5 Ekonomirapport från kassören 

Kassör Håkan Svenson informerar om det ekonomiska läget. 

Ansökan om betalningsföreläggande gällande en stuga i vårt område är registrerad hos 

Kronofogden. Därmed är det Kronofogden som driver ärendet vidare.  

Föreningens kassa är god. I dagsläget ligger det ca 1,2 miljoner på kistbotten. 

Kassör Håkan Svenson informerar att han kommer träffa revisorerna för genomgång av 

bokslut 2020 i god tid före årsmötet. 

Kassör Håkan Svenson informerar också att han varit i kontakt med Pontus Andersson som 

kommer att kontrollera/serva föreningens hjärtstartare som finns i redskapsboden. Styrelsen 

anser att det är ett mycket bra initiativ av Håkan Svenson då hjärtstartaren är 4 år. 
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§ 6 Rapport från ordföranden 

Ordförande Tommy Sandquist har inget nytt att rapportera.   

 

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen 

Ännu ett brev har skickats till stuga 153 gällande det undermåliga underhållet. Det som hänt 

är att uppfräschning pågår av stugan. Ytterligare brev kommer att skickas gällande häcken 

som både är för hög och för bred enligt föreningens stadgar. 

  

§ 8 Till hemsidan 

Mikael Wikman kommer att publicera på hemsidan att fotbollsplanen återinvigs vid 
midsommar förutsatt att målburarna har levererats och är fastsatta på ett säkert sätt. 
 

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening  

Frösakulls Ekonomiska Förenings årsmöte kommer att hållas måndagen den 28/6 kl. 18:00. 

Information har skickats ut till alla medlemmar gällande kallelse och dagordning. 

Styrelsen i ekonomiska föreningen hade möte den 7 juni där samfälligheten Fammarp S:7 

behandlades. Lantmäteriet har kallat till ett möte den 16 juni där representanter från ek 

föreningen och andelsägarna kommer att träffas. Lantmäteriet har gjort en egen värdering 

som kommer att redovisas på detta möte. Målsättningen från föreningens sida är att frågan 

ska lösas vid mötet den 16 juni. 

 

§ 10 Fastighetsfrågor  

Gällande fotbollsplanen så har Marie Johansson beställt två femmannamål 3 x 2 meter. 

Kostnad 12 079 kr. Målen kommer att sättas fast i marken för allas säkerhet. Levereras 

målburarna före vecka 25, så planeras en återinvigning av den ”nya” fotbollsplanen under 

midsommarhelgen. 

Gällande lekplatsen så har Stefan Ringqvist skickat mejl till företaget Park och Lek som skulle 

ha besiktigat lekplatsen hösten 2020. Inkommer inget svar i närtid så behöver styrelsen söka 

efter annat besiktningsföretag.  

Gällande arkivskåpet så är det på plats i klubbstugan och arbetet kommer att påbörjas med 

att katalogisera, digitalisera och arkivera föreningens dokument under hösten. 
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§ 11 Aktiviteter 

Mikael Henriksson kommer att hålla i bingopromenaderna under sommaren med start vid 

midsommar. Han kommer också att gå runt i vårt område och sälja lotter i midsommar. 

 

§ 12 Covid-19, Coronapandemin (Konsekvenser) 

Inget nytt sedan senaste styrelsemötet den 16 maj. Styrelsen avvaktar nya direktiv och 

rekommendationer från myndigheterna som planeras komma den 1 juli. 

 

§ 13 Årsmöte 

Håkan Svenson kommer att ta fram underlag till kallelse gällande föreningens årsmöte den 

14 augusti. Samordning kommer att ske med Mikael Wikman så att information kommer ut 

på hemsidan i god tid. 

Marie Johansson informerar om att ingen stugägare som ingår i årets festkommitté är 

beredd att hålla i den sammankallande rollen gällande midsommarfirandet. Några stugägare 

har dock meddelat att de är villiga att hjälpa till men vill inte vara sammankallande. Styrelsen 

bestämmer att Tommy Sandquist kommer ta kontakt med Mikael Henriksson för att arbeta 

fram ett hållbart upplägg gällande föreningens aktiviteter. 

Tommy Sandquist informerar att han varit i kontakt med valberedningens ordförande Maj-

Inger Sunesson. Två personer i styrelsen har informerat att det inte ställer upp för omval vid 

årsmötet den 14 augusti. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Mikael Wikman informerar att han meddelat valberedningens ordförande Maj-Inger 
Sunesson att han inte kommer ställa upp för omval vid årsmötet 2021. 
 

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 14 juli kl. 18:00 i Frösakulls By. 
 

§ 16 Mötet avslutas 

Tommy Sandquist avslutar dagens möte och tackar alla närvarande för visat intresse. 
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Protokollet justeras av 

 

 

 

 

Tommy Sandquist   Stefan Ringqvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Marie Johansson   Mikael Wikman  

Justerare    Justerare  


