
Ekonomiska Foreningen Skanorsgirden

Styrelseprotokoll Nr 201 6-07

20{6-08-02

Matrosgingen 9, Kicki Nordblad-Giiransson

Ndrvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
Gtiransson och Kenn Olsson.

$1. Mdtets <ippnande

Anders Nilsson vAr nya ordf6rande hdlsade de ndrvarande vdlkomna och oppnade mdtet.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-G6ransson att fora protokoll under mdtet.

$3. Val av iusterare

Gernot Kiebach valdes att justera dagens protokoll.

$4. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$5. Rapport om budget

Gernot Kiebach rapporterade om budgeten och det dr inget orovdckande, allt ser bra ut.

56. Ny punkt pA dagordningen

Foregiende mdtesprotokoll ska gis igenom, sA att inget beslut trillar mellan stolarna.

$7. Sydantenn

Anders Nilsson redogjorde for kostnaderna till Sydantenn 2015 och 2016.
Vidare kommer Anders att gora en skriftlig jdmfdrelsd, som ocksi kommer att skickas ut till
alla boende. Gernot Kiebach visade servicefakturor frin Sydantenn. Dessa ska
SkandrsgArden givetvis inte betala. De ska istdllet gA direkt till de hushAll som ringt efter
service och ddr det visar sig vara direkta fel hos den boende. Fakturorna mAste i dessa fall
betalas av de boende. Anders och Kenn kommer ocksA att jdmfdra det nya avtalet med det
gamla. Ddrefter ser vi om en ny f6rhandling mAste ske.

Datum:

Plats:



$8. Ovriga frigor

1' Ralf Gyse, MdsterlotsgAngen har haft problem med bredband och TV. Dessa har_ !.t1vit Atgdrdade med hjeitp av Sydantenn och ar kLra.2' vi har haft inbrott i ett av v6ra gara_ge. lnget av vdrde har dock stulits. Nytt lds skamonteras. observera att man iit" tEr f6rv;ra ;agoi av varde i garaget, eftersom ingaforsdkringar tdcker detta.
3' Gdststugan fungerar bra och inget nytt eller orovackande har h6rts p6 den fronten.
_ P."n dr uthyrd.t.9.r. vecka 33, efter detta ar den bara sporadiskt uthyrd.4' Klagomil har inkommit pA farthindr?n" placering o"t'l o"tt" kommer att justeras tillvAren. Vi ska montera ned dem nu i vinier och p"assar d6 p6 att;uiteia viouppsdttningen igen.
5' lnget nytt vad betrdffar vdr tvdttplatta har framkommit, varfor vi awaktar med l6s pridenna tillviren.
6' En laserskrivare ska infdrskaffas till f6reningen, som ska placeras hos sekreteraren.
7 ' Christina Cason har._en buske pd baksidan 

-r, 
.itt nrs, som har spridit sig. Beslut togsatt christina ska se till att den klipps ner till storlek som passar.8' Som fdrhoppningsvis alla vet ar t<iartsrivan instdlld-och sA dven v6r trddgirdsdag.

$9. Miitet avslutas

ordforanden tackar for visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 20september 2010 klockan 19.30 hos Kenn Olsson.

Skandr 8 augusti 2016

Kicki Gdransson
Sekreterare

,i"L//A
Anders Nilsson
Ordfdrande


