
Protokoll från styrelsemöte i 
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A. 
Styrelsemöte nr. 74/2017. 
 
Datum:  2017-09-04 
Plats:  Daniel Eriksson 
Deltagare:   Daniel Eriksson (Ordf.), 

Torbjörn Magnusson,  
Karl Gotthard 
Ann-Charlotte Sjöstedt 
Eva Bergström 
Frederic Örtengren  
John Cook 
 

Frånvarande:  Henrik Johansson 
 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnades 
 

§ 2.  Föredragningslistan godkändes 
 

§ 3.  Daniel Eriksson valdes till mötets ordförande 
 
§ 4.  Karl Gotthard valdes till sekreterare 
 
§ 5.  Eva Bergström och Ann-Charlotte Sjöstedt valdes till att justera protokollet 
 
§ 6.   Konstituerande av ny styrelse 

 
1. Presentationsrunda av alla deltagare 

 
2. Daniel Eriksson föreslog följande styrelse:  

 
Daniel Eriksson -ordinarie 
Torbjörn Magnusson- ordinarie 
Karl Gotthard - ordinarie 
Ann-Charlotte Sjöstedt - ordinarie 
Eva Bergström – suppleant  
Frederic Örtengren- ordinarie 
John Cook – suppleant 
Henrik Johansson – ordinarie 

 
Beslutades att följa detta förslag 

 
§ 7. Fördelning av uppgifter i nya styrelsen 

   
  Daniel Eriksson -ordförande 

Torbjörn Magnusson- tennisfogde 
Karl Gotthard - kassör 
Ann-Charlotte Sjöstedt – vattenfogde, allmänna platser 



Eva Bergström – medlemsregister  
 Frederic Örtengren- IT-ansvarig 

John Cook – allmänna platser 
Henrik Johansson – bryggfogde 

 
Beslutades att ge Karl Gotthard (kassör) tillgång föreningens konton. 
 

§ 8. Fogdarnas arbete, rapport, nuläge och förslag till beslut 
 
1. Vatten  

Många läckor i systemet under utbyggnaden av VA. Sommarvatten 
fram till 1/10. Frågor om hur läckor upptäckts om man gräver ner 
sommarvattnet? 
 

2. Tennisbanan 
Nytt grus lagt på banan, 24 barn, 5 vuxna deltog i tennisskolan.  
 
Torbjörn tagit in offert på nya tennislinjer vilket skulle kosta 18.000 kr. 
Torbjörn föreslog att vi väntar ett år med att åtgärda detta.  
 
Torbjörn tacksam för stöd om information om tennisbanans skötsel. 
 

3. Kassarapport 
Balansen på föreningens två konton är för närvarande 375.946 SEK 
och 150.055 SEK. 
 
Beslutades att ge nya ekonomiansvariga Inger Eriksson (Skarpö 
konsult AB) tillgång till föreningens konton så betalningar kan 
göras. 
 

4. Allmänna platser 
Daniel informerade om containern i tennisparken som är en tillfällig 
lösning för förvaring, och att förekommit klagomål på att den är ful.  
Beslutades att den skall kläs med panel och målas för att den 
skall se lite snyggare ut. Daniel ansvarar för att genomföra detta. 
 
Daniel kontaktar Skarpö vänner angående städning av Tennisparken 
som enligt uppgift inte genomförts sen kräftskivan. 
 
Omklädningsrummen vid badplatsen ommålad i sommar 

 
§ 9.   Inga övriga frågor. 

 
§ 10.  Nästa möte bestämdes till 20 november 2017, 19.00 hos Eva Bergström 
 
§ 11.  Mötet avslutades. 

 
 
 

 



Skarpö 4 november 2017 
 
…………………………… 
Karl Gotthard, protokoll 
 
 
Justeras:…………………..     ............................... 
Eva Bergström       Ann-Charlotte Sjöstedt 

 


