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Protokoll nr 3, räkenskapsåret 2022-2023 
Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening 
 
 
Mötesdatum: torsdagen 9 juni 2022 
Plats: Brygghuset 
Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Helena Gårdsäter, Cecilia Fidler, Richard Mangs 
Förhinder: Jonas Fläckerud, Karolina Vrethem 
 
1. Styrelsemötets öppnande 
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 
 
2.   Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerar sig med följande arbetsfördelning: 
 
Mats Sjögren                      ordförande                          (vald till årsmötet 2023) 
Sven Leander kassör                       (vald till årsmötet 2024) 
Helena Gårdsäter sekreterare  (vald till årsmötet 2023) 
Krister Johansson mark och jakt     (vald till årsmötet 2023) 
Jonas Fläckerud bryggor och hemsidan  (vald till årsmötet 2024) 
Cecilia Fidler väg och fastigheter (vald till årsmötet 2024) 
Karolina Vrethem  suppleant  (vald till årsmötet 2023) 
Richard Mangs                   suppleant                            (vald till årsmötet 2023) 
 
 
3.   Fastställande av firmatecknare 
Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas av ordföranden Mats Sjögren och kassören 
Sven Leander var för sig, samt två ledamöter tillsammans. 
 
4. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte 
Genomgången av protokoll från föregående styrelsemöte bordläggs till nästa sammanträde. 
 
5.   Ekonomi 
Styrelsen konstaterar att de av årsmötet 2022 fastställda omkostnadsersättningarna på totalt 
22 000 kronor för det kommande räkenskapsåret är fel. Årsmötets beslut syftar på 
verksamhetsåret som endast var sju månader, september 2020 - mars 2021. För helår är 
summan 38 400 kronor.  
 
6. Övriga frågor 
Styrelsen för diskussion utifrån ett förslag från Edsalas samfällighetsförening om att starta en 
facebook grupp som ska hantera frågor kring vatten och avlopp. Vi tycker att det är ett bra 
initiativ för information och dialog mellan alla medlemmar på Kalkudden.  
KSFs styrelse kommer dock inte att vara administratörer för en sådan grupp. 
 



 
7. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte bestäms digitalt när årsmötesprotokollet har kommit. 
 
8. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
……………………………..  …………………………………… 
Helena Gårdsäter   Mats Sjögren 
sekreterare    ordförande 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
……………………………...                       ……………………………………… 
Krister Johansson   Sven Leander 
mark- och jaktansvarig                                             kassör 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
………………………………                                       …………………………………. 
Cecilia Fidler   Jonas Fläckerud 
väg- och fastighetsansvarig                       hemsidan- och bryggansvarig  
 
 
 
 


