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PROTOKOLL EXTRA FÖRENINGSMÖTE 

Lördagen den 29 september 2012 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Jan Carlsson. 

2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst 

Mötet är i behörig ordning utlyst. 

3. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Eilert Nordensson. 

4. Val av sekreterare för mötet  

Till sekreterare för mötet valdes Berit Staaf. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till två justerare tillika rösträknare valdes Jörgen Jensen och Agneta Karlsson. 

6. Godkännande av dagordning  

Mötet godkände den förelagda dagordningen. 

7. Fastställande av röstlängd  

Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd. 
Det är totalt 40 röstberättigade medlemmar närvarande. 

8. Val av ordförande (2 år) 

Emrika Larsson föredrog valberedningens förslag. 

Mötet valde Jan Carlsson t o m maj 2014. 

9. Val av ledamöter  

Mötet valde Jan Brinck t o m maj 2014 och Conny Källström t o m maj 2013. 

Mötet valde P-O Bergman till materialansvarig (ej styrelseledamot) t o m maj 2014. 
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10. Val av valberedning  

Mötet valde Håkan Larsson, Emrika Larsson samt Marie Grönmark Carlsson t o m maj 
2013. 

11. Badbryggan, Östra badet. 

Bryggan vid Östra badet har tagits upp och det konstaterades att den är i mycket dåligt 
skick. Det kommer att kosta ca 60 000 kronor inklusive moms att bygga en ny brygga. 
Jan Carlsson redogjorde för styrelsens förslag om att bygga bryggan i sektioner vilket 
betyder att man bygger en del av bryggan 2013 till en kostnad av 30 000 kronor och 
resterade del 2014 till en kostnad av 30 000 kronor. Det är lättare att ta upp en brygga 
som är indelad i sektioner för vinterförvaring eller reparation och underhåll. Styrelsen 
kommer att ta hänsyn till mötets önskemål om en bryggbredd av 180 cm. 

Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan om ny brygga. 

12. Utökad byggarea. 

I byggnadsplanen för Svensboda finns det olika alternativ till byggarea beroende på när 
tomterna styckades upp. Detta kan tyckas orättvist och därför har frågan kommit upp 
om vad det skulle kosta att ansöka om bygglov där alla ska ha rätt till den större 
byggarean. 

Efter diskussion beslöts att styrelsen arbetar vidare med ärendet och utarbetar förslag 
som mötet får ta ställning till i maj 2013. 

13. Budget för verksamheten 2013 

Kostnaden för en brygga till en kostnad av 30 000 kronor kommer att inrymmas i 
budgeten för 2013 efter justering av övriga kostnader. 

Mötet godkände budgetändringen.  

14. Övriga frågor 

Ingemar Pettersson informerade om Grannsamverkan. De har haft två möten. Skyltar 
om Grannsamverkan har setts över och kommer att bytas ut där det behövs. Aktuell 
medlemsmatrikel till Grannsamverkans ordförande, då det är viktigt att ha aktuella 
telefonnummer m.m. om något händer. Dessutom är det viktigt att styrelsen meddelar 
vem som bor i fastigheten om den hyrs ut 

Pia Johansson Ullsten har i ett mail ställt frågor angående sommarvatten.  Vad finns 
skrivet i tidernas begynnelse om sommarvatten och vem tar ansvar för pumphusen? 
Vad som framkom bland mötesdeltagarna var att sommarvatten och pumphus inte 
hade ingått i SSF/SNF:s verksamhet utan att sommarvattnet varit enskilda fastigheters 
skötsel och ansvar.  Något intresse fanns inte från mötesdeltagarna att låta 
sommarvatten och pumphus ingå i SSF/SNF:s  ansvarsområde. 

15. Avslutning 

Kjell Sandholm Bergholtz tackades för sitt arbete som sekreterare i styrelsen. 

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
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