Ekonomiska Föreningen Skanörsgården
Styrelseprotokoll Nr

201

6-05

Datum:
Plats:

20{6-04-26

Närvarande:

Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki NordbladGöransson, Kenn Olsson och Gunilla Zaar

Båbmansvägen 13, GunillaTaar

§1. Mötets öppnande
Gunilla Zaar hälsade de nårvarande välkomna och öppnade mötet.
§2. Val av sekreterare

Valdes Kicki Nordblad€öransson till sekreterare och atl föra protokoll under mötet.
§3. Val av justerare
Valdes Anders Nilsson att justera dagens protokoll.
§4. Godkånnande av dagordning

Styrelsen besluiade att godkänna dagordningen.
§5. Bolagsverket
S§relsens sammansättning för 2016 ska rapporteras till Bolagsverket snarast.
Detta ombesörjer Kicki Göransson.
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§6. Mötestider för styrelsen

Styrelsen beslutade följande mötestider för året 2016.
Gernot Kiebach
KickiGöransson
Kenn Olsson
Anders Nilsson
Gunilla Zaar

3115
218
2Al9
18/10
6112
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§7. Uppdatering av hemsidan
Kicki Göransson ser till att hemsidan alltid blir uppdaterad. Detta gör hon tillsammans med
Anders Nilsson.

§8. Fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen

Hemsidan
KickiGöransson/Anders
KickiGöransson
Gåststugan
Kommunkontakter Gunilla Zaar
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Kenn Olsson
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Nilsson

ärenden Gemot Kiebach

Ekonomiska
Dagordning och
informationer till

medlemmarna

Gunilla ZaarlAnders Nilsson

§9. lnformationsblad ffll våra medlemmar
Gunilla Zaar skriver dessa med hjälp av hela styrelsen.

§10. Farthinder
Ett farthinder finns redan inköpt sedan tidigare. Gernot Kiebach kontrollerar var detta finns:
Anders Nilsson köper in ytterligare två farthinder, Farthindren kommer att monteras upp med
hjälp av Leif Göransson och Peter Gustavsson. Dessa kommer att monteras vid infarterna till
gäststugan och tillgaragen. Ska llvara klart den 1215.
§1 1.

Sydantenn

Gunilla Zaar informerar kort om läget gällande Sydantenn . Den 2715 kommer Gunilla Zaar
tillsammans med Kenn Olsson och eventuellt våra tidigare kontaktman Magnus Jellby ha ett
möte med Sydantenn.
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§12. Tvättplatta

Tvättplattan måste ses över. ldag har det observerats att utomstående kommer för att tvätta
sina fordon. Leif Göransson ocft Peter Gustavsson kontrollerar om man kan sätta någon
form av kedja med lås, för att förhindra att obehöriga kommer för att tvätta bilarna. Observera
att man absolut inte får lov att tvåtta sina fordon någon annanstans inom området. Tänk på
vår miljö.
§13. Luftvärmepump
Kicki Göransson fick uppdraget att ta in priser på ny luftvärmepump tiil gäststugan.

§14. Övriga frågor

o
.
.

Allmån städdag bestämdes tillden 1110. Tid 10-13. lnformation kommer att gå ut.
Den 6/8 eller 13/8 kommer vi att arrangera en kräftskiva med samma upplägg som
förra året. lnbjudan kommer att gå ut. Gäststugan ledig den 13/8, vilket betyder att
den helgen blir bäst.
Nya sängar till gäststugan ska köpas in. Gunilla Zaar och Kicki Göransson fick detta
uppdrag.

§15. Mötets avslutande
Ordfdrande Gunilla Zaar tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Skanör den 12 maj 2016
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