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1. Styrelsens öppnande 
KSFs ordförande Mats Sjögren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Genomgång av protokoll   
Protokoll nr 8 från styrelsemötet 17 november 2021 godkändes. 
 
4. Ekonomi 
Ekonomin är god och under kontroll, dock saknas ännu ett par båtavgifter.  
Styrelsen beslutar att byta bank från Nordea till Rekarne sparbank i Mariefred. Därmed avslutas kontot 
på SBAB och succesivt kontot i Nordea när avtal och överföringarna är klara. 
Mötet med bokföringsbyrån i Mariefred den 18 januari kommer Sven L, Mats S, Helena G att delta. 
 
5. Väg och jakt 
Det är gott om vilt i området just nu, meddelar Krister J som kunde räkna ihop 19 rådjur häromdagen 
från Edsala mot Kalkudden. Rådjuren går ofta i mindre grupper om tre. Styrelsen för en diskussion 
kring jakt då jaktlaget menar att cirka 6-12 rådjur om året bör skjutas. Åsikterna spretar om vad 
skyddsjakt innebär, när hur och varför jakt bedrivs. Vi respekterar varandras olika syn, men som 
medlem kan man alltid ta upp frågan om jakt på ett årsmöte. 
En annan diskussion handlar om vad jag gör om jag kör på vilt med bilen?  Medlemmarna ska  
informeras, både på hemsidan och på anslagstavlan vid Bergsvägen, att om man är med om en 
viltolycka ska man ringa 112 och till jaktledaren Krister J.    
 
Styrelsen ger eloge till Roger Sjöö för att alla vägar är så välskötta! 
 
När Vägsamfälligheten ska ha möte i Brygghuset i januari kommer Mats S och Krister J att delta. 
 
6. Mark och fastigheter 
Jonas F har ännu inte fått svar från Mellanskog hur försäljning av timmer går till, med tanke på alla 
träd på föreningens mark som kommer att kapas när va-projektet börjar. 
 
Att vi har får som betar i vårt område uppskattas! Men det kostar. Ylva Trelje som ansvarar för fåren 
har frågat styrelsen om ersättning för staket och utökning av fårhagen. Efter diskussion beslutar 
styrelsen att medlem får äska bidrag ur ”Trivselfonden”. Alla medlemmar som av olika anledningar 
vill ha bidrag till ökad trivsel för boende på Kalkudden kan söka medel upp till 5000 kronor/året. 



 
Det så kallade ”bäverträdet” vid Fågelbadet, troligen en ask ska räddas med hjälp av hönsnät som 
Jonas F och Krister J ansvarar för att det blir gjort. 
 
Johan S ska markera på en karta vilka träd och rishögar som måste röjas. Lennart Fredriksson får 
därefter ansvara för att arbetet genomförs. 
 
7. Bryggor, badplatser och stränder 
Båten på kärran vid Tegelbadet ska bort, Jonas F tar kontakt med ägaren. Även ekan, med okänd 
ägare, som ligger vid strandkanten nedanför Brygghuset måste flyttas bort. Jonas F lägger ut en bild på 
den upp och nervända ekan på Safeland. 
 
Styrelsen skjuter upp beslut angående ny gungställning, renovering av Kotanbryggan och rappning av 
Brygghuset till nästa eller nästnästa möte. 
 
8. Vatten och avlopp 
I dagsläget har tre medlemmar visat intresse att delta i arbetsgruppen som ska föra dialog kring 
projektet mellan olika aktörer. Ett par till vore önskvärt. Eftersom det dröjer innan va-projektet når 
Kalkudden hinner styrelsen ta upp frågan på årsmötet i juni. 
 
9. Inkomna skrivelser och mejl 
Mats S har fortlöpande svarat på medlemmarnas frågor.  
 
10. Hemsidan 
Inget nytt för tillfället. 
 
11. Övriga frågor 
Välkomstbrevet diskuterar styrelsen klart på WhatsApp.  
Frågan om Lathund för arrangemang av allmänna sammankomster tar vi upp på nästa möte. 
 
Jonas F som även är medlem i Bastuföreningen berättar att man har köpt en bastuflotte. Som medlem i 
bastuföreningen erbjuds man andelsköp, som är kopplat till fastigheten. Bastuflotten ska ligga vid en 
brygga (inget bygglov krävs om bryggan är kortare än tio meter) nedanför grillplatsen vid Fågelbadet. 
 
Vårröjning/städdag lördagen 23 april. 
Årsmöte lördagen 4 juni. 
 
12. Kommande styrelsemöten 
Onsdag 16 februari, 16 mars, 20 april mellan klockan 17-19. 
 
 
13. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                            Justeras 
 
 
 
Helena Gårdsäter                                                                   Mats Sjögren, ordförande 
 


