
Kråkvilans samfällighetsförening  SMP 2013-2 2013-10-06/UEW 

 Protokoll från styrelsemöte 2013-09-28 

 

Närvarande var  

Roland Frycklund, Joachim Sanderfeldt, Kjell-Ove Johansson, Per Filipsson och Ulrika Eriksson Whiu 

 

Ordföranden Roland Frycklund hälsade alla välkomna. 

 

Punkter som behandlades: 

1. Förtydligande av konstitueringen  

# Styrelsesammanställning: 

Ordförande Roland Frycklund 

Kassör Per Filipsson 

Sekreterare Ulrika Eriksson Whiu 

Ledamot Bengt Hammarström, även hamnkapten 

Ledamot Kjell-Ove Johansson, även markfogde 

Suppleant Johan Kust 

Suppleant Joachim Sanderfeldt, även kontaktperson med kommunen 

 

# Firmatecknare är kassör och ordförande i förening vid belopp över 10 tkr. För mindre belopp var 

och en för sig. 

# Ärendehantering och beslutsrätt 

- för enkla ärenden handläggare och ordförande 

- övriga ärenden behandlas av styrelsen 

# Ordinarie och suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten men behöver bara närvara efter 

behov.  

# Protokollen justeras av ordförande före utskick och delges kontinuerligt revisorerna Björn 

Berglind och Mats Lager. 

# En notering: Ordförande, sekreterare och kassör kommer att behöva väljas samtidigt om två år. 

 

# Övriga funktionärer är: 

Festkommitén Monica Bauer, Gulli Olsson, Jane Johansson och Lena Kröll 

Valberedningen Monica Bauer och Susanne Engberg 

Revisorer är Björn Berglind och Mats Lager 

Revisorssuppleant är Anna Rattfedt 

Webansvarig Lotta Fridström, lotta@fridstrom.nu  
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2. Roland gick igenom föregående styrelseprotokoll 

# Efter den sammanfattning styrelsen fick utav Strängnäs kommun gällande detaljplaneändringen, 

har styrelsen å föreningens vägnar meddelat kommunen att vi är positivt inställda till en 

detaljplaneändring. En medlem i föreningen, Peggy Berglind, har via mail framfört oro. 

 

# Per har nu ändrat firmatecknare och detta verkar fungera. Per har fått ny dosa ifrån 

Handelsbanken. 

 

# Skriften Välkommen till Kråkvilan är nu uppdaterad.  

 

# Ändringarna till Lantmäteriet gällande styrelsesammansättningen har nu blivit registrerade. 

 

# Johan Kust har erbjudit sig att hjälpa till med att skapa ett virtuellt system för föreningens 

dokument. Ett förslag är att använda sig av Dropbox. Lotta Fridström kan även tillfrågas om tips och 

ideer. Roland och Ulrika ska tillsammans arbeta fram en plan och därefter ta Johan eller Lotta till 

hjälp. 

 

# Roland ska tillfråga Trygg-Hansa (och andra försäkringsbolag) om livboj och förbandslådor. Roland 

ska även titta på andra försäkringsbolag nu när föreningens försäkring snart går ut.  

 

3. Rapport från första arbetsdagen  

Det var en ganska god uppslutning den första arbetsdagen. 

Vid östra bryggan trimmades häcken längs med vägen, träd sågades ner vid strandkanten, gamla 

stammar som låg i vattnet drogs upp och alltsammans eldades upp. Badstegen togs upp. 

Vid västra bryggan lades det ut 10 kubik jord, gräsfrön såddes, en ny sandlåda byggdes med jord 

runt, badflotten och skärmarna togs upp. 

 

Det bjöds på god lunch och fika i solskenet. 

Inför dag två ska man titta på hur man kan staga upp den nya “gamla” bryggan inför vintern så att 

den inte svajar så mycket. 

 

4. Ekonomin 

# Fakturan för röjsågen (5500 kr) och mat till arbetsdagarna (ca 800 kr) har kommit.  

# Nästa vecka kommer Per att skicka ut information om de avgifter som ska betalas av varje tomt 

och då även be de som ej deltog vid arbetsdagarna om 350 kronor.  

Enligt tidigare beslut höjs avgiften för anläggning 5 till 700 kronor. 
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5. Verksamhetsplan 2013 

Vi arbetar vidare med verksamhetsplanen och betar av punkter vartefter.  

Se bilaga Juste 2013-10-08/rf 

 

6. Övriga frågor 

# Vi har en ny websideredaktör i och med att Lotta Fridström har tagit över ifrån Johan Kust.  

# Vi planerar att ha en arbetsdag under vintern och kommer att meddela medlemmarna om detta 

lite senare.  

# Kjell-Ove har införskaffat en röjsåg till föreningen och denna förvaras i boden nere vid västra 

bryggan. Föreningens medlemmar får låna denna till att röja på allmänningen men måste först 

prata med Kjell-Ove.   

# Mötet beslutade att på Agenda lägga till en stående punkt: Detaljplaneändring 

 

7. Nästa möte 

Ett styrelsemöte är planerat under vintern, helst före jul, tid och plats meddelas senare. 

 

Mötet avslutades 

 

 

Sekreterare      Justeringsman/Ordförande 

Ulrika Eriksson Whiu     Roland Frycklund 

 

Bilaga  

Justerad verksamhetsplan  

 

Protokollet distribueras till ledamöter, suppleanter samt till revisorerna Björn Berglind och Mats Lager 

 


