Frufällans Fastighetsägarförening
Protokoll årsmöte 2022-03-06

Närvarande: 24 personer varav 2 inbjudna elever från Sven Eriksonsgymnasiet.

1§ Ordförande Peter Ljunghager öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2§ Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes.
3§ Dagordning upplästes och godkändes.
4§ Som ordförande för mötet valdes sittande ordförande Peter Ljunghager.
5§ Som sekreterare för mötet valdes sittande Eric Klefberg.
6§ Till protokolljusterare valdes Per-Anders Sund och Lennart Ericsson.
7§ Föregående årsmötesprotokoll och styrelseberättelse upplästes av sekreterare, godkändes
och lades till handlingarna.
8§ Resultat och balansräkning redovisades av kassör Erik Magnuson. De större kostnaderna
under verksamhetsåret är främst kopplade till Allhuset. Årets resultat blev + 21.057 kr.
Medlemsantal under året har varit samma som 2020.
9§ Revisionsberättelsen upplästes av revisor Thorbjörn Svalander.
10§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11§ Förslag till val av styrelse. Styrelsen föreslog och mötet godkände styrelse och revisorer
för verksamhetsåret 2022.
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12§ Fastställande av årsavgift för 2022, Mötet beslutade att bibehålla samma årsavgift (100kr)
för 2022 som vi haft för 2021.
13§ Beslut fattades att fortsätta med utskick av programblad även för 2022. Bladet finansieras
med annonser och innehåller även information om Frufällan.
14§ Redovisning av Trafikverkets planer för Centrumplatsen i Frufällan.
Ordförande informerade om att en transformatorstation nu är placerad på tomten. Två
inbjudna elever, Victor och Carl, från Sven Eriksonsgymnasiet redovisade ett skolprojekt
om hur man skulle kunna utforma centrumplatsen med grönområde och parkeringar.
Styrelsen tar upp med Trafikverket om återställande och våra önskemål.
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15§ Redovisning av verksamheten, samt kommande arbeten, i Allhuset och i Frufällan.
Erik Magnuson berättade att nya stolar och bord köpts in till Allhuset.
Framtidas projekt är renovering av köket samt att se över om det går att ljuddämpa stora
salen.
Arbetet med belysning runt udden går inte så fort framåt då våra bidragsansökningar har
avslagits för att det gällt för mycket pengar på en och samma gång. Vi undersöker nu
möjligheten att dela upp projektet i mindre delomgångar.
En medlem tycker det skulle vara trevligt med nya välkomst-skyltar vid infarterna till
Frufällan. Styrelsen undersöker.
.

Önskemål om mer ungdomsverksamhet i Allhuset kom upp. Att till exempel ha
filmvisning, LAN eller pingisturneringar var förslag. Styrelsen tog till sig önskemålen.
16§ Förslag på framtida aktiviteter.
Afterwork-aktiviteterna som pausats under pandemin hoppas vi kommer igång igen nu till
våren. Kanske grilla eller ha tipspromenad.
17§ Övriga frågor.
Uthyrningen av Allhuset har nu kommit igång igen vilket är bra för ekonomin.
Ett bidrag har getts till Peder Gyltas Vägförening som hjälp till reparation av rasad vägren
i backen.
Peter informerade om staketet som är uppsatt utefter järnvägen. En öppning för att komma
ner till badplatsen nedanför Kvartsvägen har tillåtits vara kvar.

Mötet avslutades med nybakta kanelbullar och kaffe/Te!

________________________
Sekreterare Eric Klefberg

_________________________
Ordförande Peter Ljunghager

_____________________________

______________________________

Justeras Per-Anders Sund

Justeras Lennart Ericsson

