
Frösakull i juni 2019. 

 

 

Kallelse av medlemmarna i Frösakulls Fritidsförening (via mail resp brev) till 
 

ÅRSMÖTE 2019 - Lördag den 13 juli 2019 kl. 11.00 
 

Frösakulls Fritidsby dansbanan (ta med egna stolar) 

Present, något gott att äta och utlottning bland deltagande stugor. 

 

 DAGORDNING enligt föreningens stadgar 
 

•  Mötets öppnande 

•  Godkännande av dagordning  

•  Val av ordförande respektive sekreterare för årsmötet 

•  Val av två justeringsmän, tillika röstkontrollanter 

•  Styrelsens berättelse för 2018 inkl. balans- o resultaträkning (bifogas kallelse). 

•  Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018 

•  Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

•  Beslut om arvode för 2019, förslag (bifogas kallelse) 
• Förslag till förändring 

a. Arvoden oförändrade 
b. Rörliga arvoden höjning enligt förslag  

  

•  Beslut om driftskostnad för år 2020, styrelsens förslag enligt följande 
• Grundavgift, 1.500 kr/1.000 kr (årsboende/ fritidsboende) – oförändrade 

• Årlig driftsavgift 3.000 kr – oförändrad 

• Städavgift 500 kr – oförändrad. Återbetalning avräknas året efter deltagande på städdag. 

• Avgift för vattenavstängning av Halmstad kommun 200 kr - oförändrad 

• Val av ordförande för 1 år 
• Tommy Sandquist (stuga 151) vald till årsmötet 2019 

• Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2 år 
• Mikael Wikman (stuga 43) och Bodil Gustavsson (stuga 135) styrelseledamöter valda fram till 

årsmötet 2019. Avsägelse av Bodil Gustavsson. 

• Kvarstår Lena Boström (stuga 32) och Håkan Svenson (stuga 10) styrelseledamöter valda fram till årsmötet 
2020.  

• Stefan Ringqvist (stuga 45) styrelsesuppleant vald fram till årsmötet 2020 
 

• Val av två revisorer för 1 år och en suppleant för 1 år 
• Dan Persson (stuga 18) och Lars Olof Andersson (stuga 64) revisorer valda fram till årsmötet 2019. 

• Leif Alm (stuga 21) revisorssuppleant vald fram till årsmötet 2019. 
 

• Val av valberedningskommitté för 1 år 

• Maj-Inger Sunesson (stuga 132) sammankallande, Marianne Andersson (stuga 137) och Marie 
Johansson (stuga 112) valda fram till årsmötet 2019  

• Val av nöjeskommitté till årsmöte 2020 

• Förslag stuga 41 - 70 

• Val av kontaktman till årsmötet 2020 

• Bo Svensson (stuga 24) vald till årsmötet 2019. 

• Övriga frågor 
• GDPR (General Data Protection Regulation) information om personuppgifter – bifogas kallelse 

• Motioner och skrivelser 

• Årligt bidrag till livräddarna Tylösand 

• Information om belysning, farthinder/bommar och laddstolpe för elbilar 

• Avtackning och uppvaktning 

• ..  
 

 

Välkomna! 

Styrelsen i Frösakulls Fritidsförening 

 


