Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
E-postadress: kontakt@kalkudden.se

Protokoll nr 7, räkenskapsåret 2017-18
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)
Mötesdatum: Söndagen den 18 mars 2018
Plats: Brygghuset
Närvarande: P-O Trelje, Kerstin Holmberg, Lena Segerström, Johan Sjöö och Johan Carlsén.
Förhinder: Mats Sjögren, Inger Lind och Krister Sundberg.
1. Styrelsemötets öppnande
KSF:s ordförande P-O Trelje öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte
Protokollet för föregående styrelsemöte nr 6 den 18 februari behandlades och lades till
handlingarna.
4. Ekonomi
Sorgligt nog har vår kassör Inger Lind avlidit. PO har kontrollerat det han kan med ekonomin
så här långt. Anne-Lie Holmström kommer se till att hela ekonomin och vårt register kommer
till styrelsen via ordföranden.
5. Inkomna skrivelser och förfrågningar
I fallet med den fastighetsägare som av allt att döma byggt en terrass m m på föreningens
mark väntar styrelsen på att någon ska mäta upp exakta gränser för fastigheten. Det är
fastighetsägarens sak att boka det, vilket inte har hänt. Ordförande har kontaktat
fastighetsägaren igen. Han har inte svarat.
6. Vägar
Vägarna har varit bra sandade och plogade i vinter.
7. Mark och fastigheter
a) Flis och rishögarna behöver fraktas bort. Johan Sjöö pratar med Lennart Fredriksson om det
igen.
b) Dikena på ängen längst ned mot sjön behöver rensas. Roger Sjöö får frågan om han kan
göra det när marken bär.
c) SA trädfällning har lagt ned. Johan Sjöö letar ny firma som kan rensa sly till föreningen.
8. Bryggor, badplatser och stränder
Nio byggelement och tillbehör är beställda från Svenska Flytblock AB i Hedmora. Leverans
under två sista veckorna i april. Roger Sjöö hjälper till att lyfta nya bryggan av lastbilen när
leveransen kommer. Lena Segerström ser om vi kan hitta ett proffs som kan hjälpa till med
bygget av flytbryggan.
9. Övriga frågor

a) Hemsidan. Kerstin Holmberg samarbetar med Anne-Lie Holmström som hjälper
föreningen med det arbetet.
b) Fiber. Zitius är den nya aktören i fiberfrågan.
c) Städdag. Vårens städdag kommer att hållas kl.10.00 lördagen den 28 april. Korvgrillning
med Mats Sjögrens goda korvar kl. 13.00 vid Brygghuset.
d) Extrastämma. Eftersom Inger Lind avlidit behöver vi ha en extrastämma för att välja ny
eller nya styrelseledamöter. Stämman kommer hållas under korvgrillningen på städdagen.
Kallelse och Kalkuddanytt ska finnas klara för utskick fredagen den 13 april.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i Brygghuset fredagen den 27 april 2018 kl 19.00.
Vid protokollet:
..........................................
Kerstin Holmberg
Justeras:
……………………………….
Per-Olof Trelje, ordförande

