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 Plats: Kungsskogsvägen 42, Krokek 
Närvarande:  
Martin Henriksson, Monica Lingebrand, Mats Röjgård, Mats Sandström, Jenny Ryman, Urban Rickne, 
Kenneth Nilsson 

Dagordning:  

1. Öppnande av mötet 

2. Val av sekreterare  

3. Ekonomi och budget 

4. Kontakter med Nodra 

5. Stranden 

6. Anmälan om firmatecknare mm 

7. Övrigt  

8. Avslutning  

 

 §1 MÖTETS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 
Ordföranden Martin Henriksson förklarade mötet öppnat. Den föreslagna 
dagordningen fastställdes. 

 

§2 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 

Mats Röjgård valdes till sekreterare. 

 

§3 EKONOMI OCH BUDGET 

Styrelsen diskuterade årets ekonomi. Bakgrunden är huvudsakligen att Nodra har 
höjt den rörliga avgiften till 26 kr/kbm, samtidigt fakturerar föreningen 21 kr/kbm. 
Budgetens poster refererades och budgeten godkändes. Budgeten innehåller ett litet 
underskott för år 2022.  

Styrelsen beslutade att höja förbrukningsavgiften till 28 kr/kbm och denna avgift 
tillämpas från mars 2022. Detta kommer innebära en debitering efter avläsning under 
kommande vinter då preliminära debiteringen gjorts utifrån 21 kr/kbm.
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§4 KONTAKTER MED NODRA 

 Nodras VD Henrik Peterson har svarat på Staffans mail med fråga om eventuellt 
beslut i vårt ärende i Nodras styrelse. Henrik svarade att något beslut har inte fattats 
av styrelsen. Martin kommer skrva tillbaks för att få en beskrivning av vårt ärendes 
beslutsgång. 
 
Styrelsen kommer under hösten att börja planera föreningens ekonomi för det fall att 
VA-verksamheten fortsätter i samfällighetens regi. 
 
Martin och Monika läser in sig på befintliga försäkringsvillkor till nästa styrelsemöte. 

 

§5 STRANDEN 

 Styrelsen börjar ta fram ett förslag på hur ekonomin för stranden ska särskiljas från 
VA-verksamheten. Detta med avsikt att veta om vilket ekonomiskt utrymme som 
finns för arbeten på strandanläggningen.  Förslaget planeras att presenteras på 
årsstämman. 
 

§6 ANMÄLAN OM FIRMATECKNARE MM 

 Lantmäteriet har fått anmälan om nya styrelsen. Dock behöver Bolagsverket också 
anmälan, sekreteraren ordnar det. 

 

§7 ÖVRIGT 

 Nästa styrelsemöte hålls hos Martin 2022-10-25 kl 20. 

 
Martin avslutade mötet. 
 

 

 

Sekreterare:    Justeras: 

 

………………………………. …....................................... 

Mats Röjgård    Martin Henriksson 


