
Kalkuddens samfällighetsförening  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
Protokoll nr 2, räkenskapsåret 2019-2020 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) 
Mötesdatum: onsdagen 23 oktober 2019 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Johan Sjöö, Mats Sjögren, Jonas Fläckerud, Helena Gårdsäter och Marina Revell 
Förhinder: Johan Carlsén, Per-Olof Trelje och Margareta Saldén  
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSF:s nyvalde ordförande Mats Sjögren öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
2.   Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerade sig med följande arbetsfördelning: 
 
Mats Sjögren                      ordförande                          (vald till årsmötet 2021) 
Per-Olof Trelje kassör  (vald till årsmötet 2021) 
Helena Gårdsäter sekreterare  (vald till årsmötet 2021) 
Johan Carlsén väg och jakt     (vald till årsmötet 2021) 
Johan Sjöö  mark och fastigheter (vald till årsmötet 2021) 
Marina Revell bryggor o grannsamverkan (vald till årsmötet 2020) 
Jonas Fläckerud  suppleant  (vald till årsmötet 2020) 
Margareta Saldén               suppleant                            (vald till årsmötet 2020) 
 
3.   Fastställande av firmatecknare 
Styrelsen beslutade att föreningens firma tecknas av ordföranden Mats Sjögren och kassören 
Per-Olof Trelje var för sig. 
 
4. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte 
Genomgången av protokoll för föregående styrelsemöte bordläggs till nästa sammanträde. 
 
5.   Ekonomi 
Beslöts att de av årsmötet 2018 fastställda omkostnadsersättningarna på totalt 38 500 kronor 
för det gångna verksamhetsåret ska betalas ut till styrelseledamöter, revisorer samt 
brygghusvärden, enligt samma fördelning som förra året. 
 
6. Övriga frågor 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda en del frågor exempelvis Lagen om strandskydd 
apropå motionen om trädfällning vid Fågelbadet. En uppföljning av stämmans diskussioner 
och beslut får göras vid nästa styrelsemöte. Sekreteraren ska på dagordningen sätta upp de 
förslag och synpunkter som behöver följas upp. 
 
Styrelsemötena ska, i regel, hållas på söndagar mellan klockan 10-12.  
 
7. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte söndagen den 24 november 2019 kl 10.00 i Brygghuset. 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
……………………………...                       ……………………………………… 
Johan Sjöö,    Per-Olof Trelje, 
mark- och fastighetsansvarig  kassör 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
………………………………                                       …………………………………. 
Johan Carlsén,   Marina Revell 
väg- och jaktansvarig   bryggansvarig och grannsamverkan 
 
 
 
 


