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Protokoll fra Styrelsemöte LSF 
 

 

Tidpunkt: 2014-08-30, kl 10.00 

Lokal: Lennart Olausson, Långestrandsvägen 8  

  

Kallade/møtt: 

 

 

 

 

 

Lennart Olausson, ordförande  

Ingar Wilhelmsen, styrelseledamot 

Johan Jerkinn, styrelseledamot    

Anders Marthinsen, suppleant 

Rolf Gulestö, funktionär bryggor 

Birgitta Karlsson, BK-byrån 

Svein Osa, styrelseledamot forfall  

  

1. MÖTETS OPPNANDE  

Styreleder LO ønsket velkommen spesielt til Birgitta Karlsson  som deltok i første del av 

møtet. Deretter til Rolf Gulestø som deltok under behandling av spørsmål om status og 

vedlikeholdsbehov for bryggene. 

2. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Godkjent 

3. GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Godkjent 

4. HÄNT SEDAN FÖRRA MÖTET 

 Saltning av snäckvägen i samarbete med Öddö vägsamfällighet (Keviksvä-

gen).Utført. 

 Utskick av justerat protokoll från årsmötet. Utført. 

 Utskick av budget och debiteringslängd. Utført.  
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Endret rekkefølge på kolonnene slik at det mer entydig framgår hva den enkelte 

skal betale.  

 Utskick av anvisningar för betalning av årsavgiften. Utført. 

 Uppdaterat listan över styrelse och funktionärer. Utført. 

 Anmälan om ny styrelse till Lantmäteriet. Utført. 

 Uppsägning av checkkrediten på 2 x 100 000 kr i Swedbank, uppsägningen un-

dertecknad av Lennart Olausson och Bengt Rosengren. Ärendet bekräftat och 

klart de 21 augusti (samtal med Magnus Carlsson, Swedbank Strömstad). 

Iverksatt. 

 Tillskrivit Sten Larsson ang nedtagning av grenar som hindrar yrkestrafiken, fått 

svar att han inte hade något att invända (dock har han själv nyligen tagit bort ett 

antal grenar som stör trafiken).Utført. 

 Tillskrivit Göran Roos ang hans erbjudande om hjälp med ”Sjöbodsavtalet”. Fick 

svar att han kunde hjälpa oss att utforma avtalet om styrelsen gav riktlinjer för 

vad det skulle innehålla. Utført. 

 Bjudit in Birgitta Karlsson till mötet den 30 augusti. Hon har lovat delta med en 

uppdaterad resultat- och balansrapport. Gjennomført. 

 Kontaktat Mathias Karlsson för leverans av grus samt nedtagning av grenar som 

hindar yrkestrafiken. Bestilt. 

 

Tatt til etterretning. 

5. NYA ÄRENDEN ATT BEHANDLA 

 Presentation av BK-byrån, Birgitta Karlsson deltok i mötet  

 Ekonomisk genomgång av resultat- och balansräkning av Birgitta K. 

 Lägesrapport av Rolf Gulestö angående bryggorna, diskussion om åtgärder. 

Beslut 1; Rolf beställer reparation av infästningen av den yttre pontonbrýggan. 

Bör vara klart innan höststormarna kommer i syfte att förhindra större skada på 

brygga och båtar. 

Beslut 2: Rolf påbörjar arbetet med att inhämta offerter från bryggleverantörer. 

Syftet med detta arbete är att få underlag för en en investeringsdiskussion på års-

mötet i juli 2015.    

 Framtagning av förslag till avtal mellan föreningen och sjöbodsägarna 

- ett första utkast forelå. 

 Diskussion angående processen med sjöbodsavtalet 

- framtagning av förslag till sjöbodsavtal- foreslått at hver bod utpeker/velger   

kontaktperson som styret i samfälligheten kan forholde seg til. 

- framtagning av riktlinjer för underhållet – enkel beskrivelse av teknisk utførelse 

og valg av materialer vil bli utarbeidet i samarbeid med byggekyndig person. 

- Göran Roos(Sten Larsson) benyttes som ”sparringpartner” i den videre proses-

sen. 

- beslut / fastställande av avtalet från föreningens sida 

 Synpunkter på debiteringslängden (mail som inkommit till Johann). 

Beslut: Mindre justering av namn på fastighetsägare samt rekkefølge på tallko-

lonnene for å unngå misforståelser om hvem som skal betale hva. 

 Styrelsens agerande avseende Webbplatsen för samfälligheten.  

Beslut: LO følger opp. 

 Behov for å avklare forskjellen på investeringer(nye tiltak), planlagt vedlikehold 

og akutte tiltak for å sikre verdier. Nye investeringer og planlagt vedlikehold skal 

fortrinnsvis innarbeides i budsjettet og vedtas på årsmøtet. Akutte tiltak for å 
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sikre ”liv og eiendom” må kunne utføres når det er nødvendig og dekkes av 

oppsparte midler i vedlikeholdsfond. 

 Åtgärder för att underlätta distribution av information till medlemmarna. 

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

Oppdaterte regler for bryggene vil bli distribuert og også hengt opp på gjerdet/porten ut 

på brygga.  

Beslut;  AM utformer værbestandige nummerskilt for bryggeplassene(1-50).  

Utarbeider pristilbud i samarbeid med Rolf G. 

 

Delvis i og etter styremøtet har problemet med grevlinger som forsyner seg av søppelet 

blitt ytterligere aktualisert. LO har vært i kontakt med Strømstad kommune. Rådet er 

avlivning enten ved bruk av feller eller å engasjere jeger for å bringe ”uvesenet” til opp-

hør. Når grevlingene (3 stk. minst) har funnet en lettvint måte å skaffe mat på, vil pro-

blemene med søppelkassene fortsette. 

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Foreslått til medio oktober. Etter møtet fastsatt til lørdag 25. Oktober kl. 10.00 hos LO. 

8. MÖTET AVSLUTAS 

Møtet ble avlsuttet ca. Kl. 1230. 

 

 

Referat : Ingar W 

 

 

 


