
Kalkuddens samfällighetsförening  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred 
e-postadress: kontakt@kalkudden.org 
 
 
Protokoll nr 2, räkenskapsåret 2020-2021 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF) 
Mötesdatum: söndagen 18 oktober 2020 
Plats: Församlingshemmet, Mariefred 
Närvarande: Johan Sjöö, Mats Sjögren, Jonas Fläckerud, Helena Gårdsäter, Per-Olof Trelje 
och Margareta Saldén  
Förhinder: Johan Carlsén, Marina Revell 
 
 1. Styrelsemötets öppnande 
KSF:s 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 2022) 
Helena Gårdsäter sekreterare  (vald till årsmötet 2021) 
Johan Carlsén väg och jakt     (vald till årsmötet 2022) 
Johan Sjöö  mark och fastigheter (vald till årsmötet 2021) 
Jonas Fläckerud  hemsidan  (vald till årsmötet 2022) 
Margareta Saldén               suppleant                            (vald till årsmötet 2021) 
Marina Revell                    suppleant                          (vald till årsmötet 2021) 
 
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 2019 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 
Styrelsen beslutade att ge Carl Dössling mandat att beställa utförare och nya bojsänken med 
mera som krävs för att bryggan vid Fågelbadet ska kunna renoveras så fort som möjligt. 
Kostnad cirka 24 000 kronor exl moms. 
 
Arbetsmöten angående bryggan klockan 10.00: 
söndagen 1 november och lördagen 7 november. Mats S bjuder in berörda båtägare via sms 
som har möjlighet att hjälpa till. 
 
7. Nästa styrelsemöte 
Söndagen den 15 november 2020 klockan 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,   
väg- och jaktansvarig   Jonas Fläckerud 
 
 
 
 
 


