Extra information inför Frösakulls Fritidsförenings Årsstämma för verksamhetsåret 2019
lördag den 15 aug 2020.
Med anledning av Coronapandemin och de rekommendationer som finns från
Folkhälsomyndigheten kommer vår årsstämma 2020 att genomföras i en förenklad form.
Dagordning, verksamhetsberättelse/årsredovisning och övriga handlingar bifogas i detta
utskick tillsammans med ett fullmaktsformulär.
Endast de i dagordningen upptagna punkterna kommer att behandlas. Stadgeenliga beslut
och val kommer att äga rum. Den sedvanliga presentationen och informationen kommer i
allt väsentligt begränsas till det som framgår av utsända handlingar samt nedan
kommenterad information från styrelsen.
Inga motioner har inkommit inför årsstämman.
Handlingar skickas via mail till medlemmar med giltig mailadress, övriga får brevutskick.
Årsstämmohandlingar samt valberedningens förslag kommer att finnas på vår hemsida
www.frosakullsby.se i god tid före stämman.
För att minska risken för smittspridning ber vi våra medlemmar att överväga att delta på
stämman genom ombud, fullmakt medtages av ombud till årsstämman.
Vi uppmanar alla att anmäla huruvida ni avser att närvara fysiskt eller via ombud.
Anmälan kan göras via vår hemsida eller med brev till vår ordförande;
Tommy Sandquist, Kråkerörsvägen 11, 305 76 Getinge.
Förtäring eller utlottning kommer ej att ske vid årets förenklade stämma.
På grund av rådande situation kan endast 1 respresentant per stuga närvara vid årsmötet.
Frösakull den 14 juli 2020
FRÖSAKULLS FRITIDSFÖRENING
Styrelsen

Styrelsens kommentarer kring övriga frågor från föregående årsmöte.
-

Projekt kring belysning har överlåtits till Ekonomiska Föreningen för samordning med
Erik Staels By. (Markägarfråga)
Faror/risker med vattendamm har påpekats och tillskrivits Laholmsbuktens VA av
Ekonomiska Föreningen. (Markägarfråga)
Befintliga farthinder har så långt det är möjligt justerats för att förenkla passage och
undvika olyckor. Delar av hinder har flyttats för öppning i detsamma.
En infartsbom (vid Kungsvägen) är utbytt. Denna kan och kommer vid behov att låsas
om inte nedfällning av bommen sker i direkt anslutning till in- eller utpassage.
Laddstolpe är i funktion sedan 1 juli. Information finns på hemsidan.
För tydliggörande av adress till resp stuga vid nödsituation rekommenderas att om
möjligt ladda ner appen 112 SOS Alarm i er telefon. Ger exakt platsangivelse för SOS.
Adressen till stugan är; Namn, Frösakull Fritidsby xxx (stugnr), 302 75 Halmstad.
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