
Protokoll från styrelsemöte i 
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A. 
Styrelsemöte nr. 70/2016. 
 
Datum:  2016-11-30 
Plats:  Eva Bergström 
Deltagare:  Lars Gunnar Svensson suppleant 
  Leif Klockare  ordförande/tennisfogde 
  Carina Aho-Laitinen kassör 
  Ann-Charlotte Sjöstedt vattenfogde 
  Henrik Johansson bryggfogde 
  Eva Bergström medlemsregister 
  Daniel Eriksson vice ordförande, allm. platser 
   
    
§ 1. Sammanträdet öppnades.  
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes.  

 
§ 3. Daniel Eriksson valdes till mötets ordförande 
 
§ 4. Leif Klockare valdes till sekreterare 
 
§ 5. Lars Gunnar Svensson och Eva Bergström valdes till att justera protokollet. 
 
§ 6. Föregående protokoll 

6:1 Röjningsarbete och eldning vid bryggorna sker till våren. 
6:2 Julbrev skickas ut under december till samtliga medlemmar. 
  

§ 7. Ekonomi 
1. Aktuellt sammanlagt saldo på kontona är 644 122 kr. 
2. Ej betalda avgifter är totalt 4 000 kr. Påminnelser och krav genomförs. 
3. Lars Gunnar kommenterar det preliminära bokslutet som redovisningsbyrån 

tagit fram. Ett beräknat positivt resultat på 85 000 kr kommer att justeras 
genom avskrivningar samt att fakturor på pågående arbeten (bryggor) 
betalas före årsskiftet. Målet är att resultatet ska bli 0. 

4. Lars Gunnar föreslår att nästa styrelsemöte ägnas åt ekonomisk kontroll 
och budgetering för 2017. 

5. Ett nytt underlag från bokföringsbyrån (prel. bokslut) tas fram i slutet av 
januari 2017. 

6. Avskrivningar på investeringar i bryggor och tennis bör vara på 5 år. 
 
§ 8  Hemsidan och övrig information 
 Hemsidan fungerar bra med uppdateringar och all nödvändig information. Det 

finns en gemensam tro att medlemmarna ännu inte går in och läser så ofta. 
Julbrevet som skickas ut kommer också att exponeras på hemsidan. Leif 
trycker brevet och Eva samt Ann-Charlotte ansvarar för etikettering och 
postning. 

 
§ 9 Fogdarnas rapporter, nuläge och förslag till beslut 

Bryggor.  
1. Ett omfattande renoveringsprogram har påbörjats för Skarpöviksbryggan 

och Telefonbryggan. Allt framgår i en sammanställning i julbrevet. 
2. Från nu är Henrik fullt ansvarig som bryggfogde. 



3. De nya framtagna reglerna för båtplatser har börjat gälla och information 
finns både i julbrev och på hemsidan. 

 
Vatten.  
1. Allt är under kontroll och styrelsens allmänna uppfattning är att 

sommarvattnet kommer att behövas även under 2017. 
 

Tennis.  
1. Leif informerar om att nästa års tennisskola genomförs enligt plan (veckan 

efter midsommar) och att kontantbetalning ej längre ska användas. 
Förinbetalning samt betalning genom Swish kommer att bli nytt betalsätt. 

2. Leif skickar underlag till Lars Gunnar för uppdatering på hemsidan. 
3. Nya tennisstolpar är installerade och nytt nät kommer att monteras till 

våren. 
4. Banan är vinterförberedd. 

 
Allmänna platser.  
1. Det mesta är under kontroll.  

 
§ 10 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
§ 11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir den 31 januari kl. 19.00 hos Danne (Rita och Peter). 
 
§ 13 Avslutning 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för ett aktivt deltagande. 
  
 Skarpö den 8 november 2016 
 
 
 
……………………………………….  
Leif Klockare , protokoll    
 
 
 
Justeras:…………………………..  ………………………….. 
Lars Gunnar Svensson   Eva Bergström 


