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Styrelsen för  Sammanträdesprotokoll Protokoll nr  

Frösakulls  Sammanträdesdatum 2021 - 4 

Fritidsförening 2021-07-14 
 

Plats och tid Klubbstugan i Frösakulls By, kl. 18:00 – 20:20 

 

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 (närvarar via länk) 

Michel Löfgren (stuga 127), suppleant 

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 Håkan Svenson och Mikael Wikman till att justera mötets protokoll.  

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 12 juni 2021 gås igenom och godkännes av styrelsen. 

 

§ 5 Ekonomirapport från kassören 

Kassör Håkan Svenson informerar att han kommer att träffa revisorerna den 17 juli för 

genomgång av 2020 års bokslut. 

Gällande den fordran som föreningen överlämnat till Kronofogden så fortgår ärendet. 

Varmvattenberedaren i tvättstugan läcker. Det kommer att behövas köpas in en ny eller en 

bättre begagnad. Bosse Svensson kommer att få uppdraget att införskaffa en sådan. Håkan 

Svenson och Tommy Sandquist har kontakt med Bosse i detta ärende. 
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§ 6 Rapport från ordföranden 

Ordförande Tommy Sandquist har inget att rapportera.   

 

§ 7 Skrivelser från/till styrelsen 

Det har inte inkommit några skrivelser till styrelsen. 

  

§ 8 Till hemsidan 

Information gällande årsmötet den 14 augusti kommer att läggas ut i god tid på hemsidan. 
När dokumenten som ska skickas ut till medlemmarna är färdigjusterade så kommer Mikael 
Wikman se till att de läggs ut på föreningens hemsida. 
 

§ 9 Rapport från/till Frösakulls By ek. förening  

Frösakulls Ekonomiska Förenings årsmöte hölls måndagen den 28/6 kl. 18:00 vid dansbanan i 

vår by. 

Gällande samfälligheten Fammarp S:7 så är det löst. Det blev Lantmäteriets värdering som 

blev den summa som den ekonomiska föreningen löser ut servitutet med.  

Gällande belysningsplanen så ska ordföranden i den ekonomiska föreningen Anders 

Liljeberg, ta kontakt med vägföreningen för att reda ut vem som ansvarar för vad. 

Fortsättning följer i ärendet. 

Gällande parkeringen vid Kungsvägen så kommer Tommy Sandquist på uppdrag av 

ekonomiska föreningen att ta kontakt med Halmstad kommun för att komma vidare i frågan. 

Fortsättning följer i ärendet.  

 

§ 10 Fastighetsfrågor  

Gällande fotbollsplanen så ”återinvigdes” den i midsommarhelgen. Den är välbesökt av 

medlemmarna och verkar fungera bra.  

Gällande lekplatsen har ingen återkoppling inkommit från det aktuella företag som styrelsen 

haft kontakt med gällande besiktning. Styrelsen beslutar att söka efter annat företag som 

kan besiktiga lekplatsen efter sommarsäsongen.  

Styrelsen anser att en översyn/uppgradering av lekplatsen behöver göras. Nya lekredskap 

kan behöva införskaffas. Det bestäms att i första hand ska föreningens barn och barnbarn få 

möjlighet att komma med förslag och idéer, på vad hur de vill att lekplatsen ska utformas.  



3 
 

Mikael Wikman och Stefan Ringqvist kommer att ta fram informationsblad som kommer att 

sättas upp i området, där föreningens barn och barnbarn uppmanas att komma med idéer 

gällande uppgraderingen av lekplatsen. 

Gällande föreningens gemensamma tvättstuga, dusch och toalett så informerar Stefan 

Ringqvist att det fungerat bra hittills sett till ”ordning och reda”. Föreningsmedlemmarna 

och dess gäster som nyttjar faciliteterna ska ha ett stort beröm att de sköter det bra.  

 

§ 11 Aktiviteter 

Den 14 augusti planerar föreningen att ha en underhållningskväll med lotterier, musik och 

samkväm. Det är styrelsen tillsammans med Mikael Henriksson som får hålla i 

arrangemanget i år, eftersom ingen i den grupp av stugor som igår i nöjeskommittén tagit på 

sig ansvaret. Mikael Henriksson kommer att gå runt i området och sälja lotter som redovisas 

på kvällen. Strucky Likes kommer att spela inför en ”sittande publik”, eftersom det fortsatt är 

rekommendation på 2 meters avstånd mellan personer/sällskap. Styrelsen uppmanar alla 

medlemmar och dess gäster som kommer att närvara att nogsamt följa 

folkhälsomyndighetens rekommendationer även denna dag/kväll. 

 

§ 12 Covid-19, Coronapandemin (Konsekvenser) 

Styrelsen har tagit del av regeringens nya restriktioner som börjar gälla från den 15 juli 2021. 

Styrelsen uppmanar alla att följa de restriktioner som gäller i samhället.  

 

§ 13 Årsmöte 

Håkan Svenson presenterar material gällande kallelsen till årsmötet 2021. Styrelsen tycker 

att det är mycket bra jobbat och godkänner materialet. Håkan Svenson kommer att skicka ut 

kallelsen med bifogat material till medlemmarna under vecka 29. 

Tommy Sandquist har kontakt med valberedningens ordförande Maj-Inger Sunesson 

gällande ny sammansättning av styrelse för 2022.  

 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor på dagens möte. 
 

§ 15 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir det konstitutionerande mötet som hålls efter årsmötet den 14 
augusti 2021.  
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§ 16 Mötet avslutas 

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

 

Protokollet justeras av 

 

 

 

 

Tommy Sandquist   Stefan Ringqvist 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Håkan Svenson   Mikael Wikman  

Justerare    Justerare   


