
 

 

Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Dagordning 
Datum: 2021-12-13 

Plats: Kontorsboden 

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Lars Olof Gustafsson (LO), Angela Kübek (AK) 

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Göran Edbom (GE),  

Kerstin Borell (adj). 

 

Inbjudna: Bob Berggren 

 

Ej närvarande:  

 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av möteskallelse 

3. Godkännande av mötesordförande: Lars Eriksson 

4. Godkännande av mötessekreterare: Camilla J Kühne 

5. Val av justerare: Jan Frick-Jensen  

6. Föregående protokoll godkänns utan kommentarer 

7. Vattengrupp och dag för på- och avstängning 

Styrelsen beslutar tillsammans med vattenansvarig att prova på en ny metod för på- 

och avstängning av sommarvatten under 2022, efter en ingående diskussion kring 

hur arbetet har löpt de senaste åren. Det innebär följande: 

 

• Arbetet styrs och fördelas av vattenansvarig 

• En fast vattengrupp bildas, där ett par får extra kunskap om pumphusen.  

• Tydlig information kring hur medlemmarna skall gå tillväga inför en på- och 

avstängning. 

• Samma dagar som städdagarna, om inget annat bestäms 

• Begära att få in information från medlemmar var kranarna står. 

• Ta höjd för hyra av ytterligare en kompressor i 2022 års budget 

 

 

8. Ekonomi 

a. Kassarapport 

JF redogör för det ackumulerat resultatet, samt de utstående fakturorna och 

vad som återstår att bokföra innevarande år. 

 

 

 



 

 

b. Budgetplaner 2022 

Ett första utkast till budget 2022 presenteras. Debitering av medlemsavgifter 

skall styras av lantmäteriets fördelning av andelar. Kostnader för löpande 

underhåll och vilka investeringar som behöver göras under 2022, samt deras 

förutsättningar och offertunderlag, diskuteras och kommer behöva viss 

finjustering innan ett färdigt budgetförslag står klart. Balanserade vinstmedel 

tas upp och ett förslag kommer att presenteras tillsammans med budget och 

verksamhetsplan på årsstämman. 

 

9. Statusrapporter + aktivitetslista  

Punkten utgår. 

 

10. Övriga frågor 

a. Planering årsmöte 

Fördelning av praktiska och administrativa uppgifter utförs, samt tidsplan 

godkänns. 

 

11. Beslut 

• Ny metod för sommarvatten godkänns 

• Planering årsmöte godkänns 

 

12. Nästa möte.  

24 januari 2022 

 

13. Mötet avslutas 

 

   

 


