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Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) 
Badvägen 4 , 647 93 Mariefred 
E-postadress: kontakt@kalkudden.se 
 
 
Protokoll över styrelsemöte nr 3, 2017-2018 
 
Mötesdatum: Söndagen den 22 oktober 2016, efter KSF:s årsstämma 
Plats:  IOGT-NTO:s möteslokal i Mariefred 
Närvarande:  Per-Olof Trelje, Johan Sjöö, Kerstin Holmberg, Inger Lind, Lena 

Segerström, Krister Sundberg och Mats Sjögren. 
 
 
1.   Mötets öppnande 
KSF:s ordförande Per-Olof Trelje öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen 
godkändes.  
 
2.   Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerade sig med följande arbetsfördelning: 
Per-Olof Trelje ordförande  (vald till årsmötet 2019) 
Inger Lind  kassör  (vald till årsmötet 2018) 
Kerstin Holmberg sekreterare  (vald till årsmötet 2019) 
Johan Carlsén väg- och jaktansvarig (vald till årsmötet 2019) 
Johan Sjöö  mark och fastigheter (vald till årsmötet 2018) 
Lena Segerström bryggor  (vald till årsmötet 2018) 
Krister Sundberg suppleant  (vald till årsmötet 2018) 
Mats Sjögren  suppleant  (vald till årsmötet 2018) 
 
3.   Fastställande av firmatecknare 
Styrelsen beslutade att föreningens firma tecknas av ordföranden Per-Olof Trelje och 
kassören Inger Lind var för sig. 
 
4.   Genomgång av protokollet från styrelsemöte nr 2 
Protokollet över styrelsemöte nr 2 den 24 september behandlades och lades till handlingarna.   
 
5.   Ekonomi 
Beslutades att de av årsmötet 2016 beslutade 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 
a) Vändplanen vi Båtbryggorna, Fågelbadet. Det är trångt att vända med båtsläp här. Det 
måste vara tydligare var det går att parkera och inte. Per-Olof Kontaktar Roger Sjöö för att 
ordna skyltar. 
b) Hemsidan och ansvaret för den diskuterades. Kerstin tar reda på lite om vad som kan göras. 
c) Som kommande mötesdagar för styrelsen fastslogs 11 november 2017 och 14 januari 2018. 
d) Eftersom dagens styrelseprotokoll innehåller konstituering av styrelsen och fastställande av 
firmatecknare bestämdes att samtliga närvarande ordinarie styrelseledamöter ska justera det.  
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7.   Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls 11 november, med start klockan 9:00. Vi möts i Brygghuset, om 
inget annat anges.  
 
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Kerstin Holmberg,   Per-Olof Trelje, 
sekreterare    ordförande 
 
	
Justeras:	 	 	 	 Justeras:	
	
	
	
………………………………………	 	 ………………………………………………	
Johan	Sjöö,	 	 	 	 Inger	Lind,	
mark-	och	fastighetsansvarig	 	 kassör	
	
	
Justeras:	 	 	 	 Justeras:	
	
	
	
………………………………………	 	 ……………………………………………….	
Johan	Carlsén,	 	 	 Lena	Segerström,	
väg-	och	jaktansvarig	 	 	 bryggansvarig	
	
	


