Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 69/2016.
Datum:
Plats:
Deltagare:

2016-10-05
Lars Gunnar Svensson
Lars Gunnar Svensson
Leif Klockare
Carina Aho-Laitinen
Ann-Charlotte Sjöstedt
Henrik Johansson
Eva Bergström
Daniel Eriksson
Sven Eric Örtengren

suppleant
ordförande/tennisfogde
kassör
vattenfogde
bryggfogde
medlemsregister
vice ordförande, allm. platser
gäst

§ 1.

Sammanträdet öppnades.

§ 2.

Föredragningslistan godkändes.

§ 3.

Daniel Eriksson valdes till mötets ordförande

§ 4.

Leif Klockare valdes till sekreterare

§ 5.

Ann-Charlotte Sjöstedt och Carina Laitinen valdes till att justera protokollet.

§ 6.

Leif informerade alla om besluten från årsstämman och att styrelsen nu är
konstituerad. Nytt i styrelsen är att Lars Gunnar går från vice ordförande till
suppleant och att Daniel Eriksson är vald till vice ordförande.

§ 7.

Föregående protokoll
6:1 Henrik skickar ut en korrigerad text gällande nya brygganvisningar. Henrik
skickar underlag till Lars Gunnar för att därefter läggas ut på hemsidan.
6:2 Styrelsen beslutade att röja och elda vid lilla bryggan. Daniel och AnnCharlotte informerar berörda grannar innan röjning och eldning sker.
6:3 Styrelsen beslutade om att skicka ut ett julbrev som också ska informera
nya grannar om det obligatoriska medlemskapet i föreningen. Register gällande
nyinflyttade kan fås via vägföreningen och Lars Gunnar kontaktar Ragnar
Sjögren på vägföreningen.
6:6 Styrelsens nya extra resurs gällande brygg frågor, Sven Eric Örtengren
kontaktar Carl Johan Alm för att säkerställa att alla bryggfrågor blir åtgärdade.
6:7 Sven Eric åtgärdar att trappsteget vid gästbryggan i Stegesund blir
reparerat.
6:8 Styrelsen beslutade att inte köpa någon ny presenning. Befintlig lagad
fungerar ytterligare ett år.
7:3 Ingen utbildning är bokad gällande Visma Förening.

§ 8.

Ekonomi
1. Aktuellt sammanlagt saldo på kontona är 678 528 kr.
2. Ej betalda avgifter är totalt 14 500 kr. Påminnelser och krav genomförs.
3. Lars Gunnar föreslog att ett preliminärt bokslut upprättas per den 30/11 för
att vi ska kunna planera intäkter och kostnader per bokslutsåret.

§9

Hemsidan och övrig information
Hemsidan fungerar utmärkt men styrelsen är medveten om att trafiken till
hemsidan inte är så stor. Men den ligger i tiden.
9:1 Styrelsen beslutade att Carina och Eva skriver ut det kompletta
medlemsregistret och målet är att ta fram ett e-post register för alla
medlemmar.

§ 10

Fogdarnas rapporter, nuläge och förslag till beslut
Bryggor.
1. Viss renovering mm. är under åtgärd (se tidigare information i detta
protokoll). Mer information om nya båtregler ska finnas i julbrev och
hemsida.
Vatten.
1. En hel del underhåll har genomförts under sommaren. Samtliga läckor är
tätade och insatser är utbytta.
2. Sommarvattnet kopplas bort i mitten av oktober.
3. Sven Eric föreslog att en översyn ska göras gällande debitering och priser.
Tennis.
1. Tennisskolan har genomförts med nya tränare. God uppslutning och nöjda
spelare samt föräldrar.
2. Leif föreslår en renovering av tennisstolpar och nät som är sönderrostat. En
offert från Svedborgs Tennis o Sportgolv på 32 305 kr exkl. moms antogs
av styrelsen. I arbetet ligger: bila bort gamla fundament och stolpar,
bortforsling av betong, gräva nya hål, gjutning av nya stolpar samt
återställning.
Allmänna platser.
1. Det mesta är under kontroll, det återstår viss röjningsarbete vid
tennisparken.
2. Styrelsen beslutade att städa upp vid vändplatsen för Skarpöviksbryggan.
3. Kontakt ska tas med vägföreningen om vi kan få till en delad kostnad med
att ta bort gamla båtslipen.

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 30 november kl. 19.00 hos Eva Bergström.

§ 13

Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för ett aktivt deltagande.
Skarpö den 8 oktober 2016

……………………………………….
Leif Klockare , protokoll

Justeras:…………………………..
Ann-Charlotte Sjöstedt

…………………………..
Carina Laitinen

