
Ekonomiska Fdreningen Skanorsgirden

Styrelseprotokoll Nr 201 6-08

Datum:

Plats:

Nirvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson och Kicki Nordblad-
G<iransson.

$1. Mritets <ippnande

Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss vilkomna och dppnade m6tet.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-G6ransson att fora protokoll.

$3. Val av justerare

Gernot Kiebach valdes att justera dagens protokoll.

$4. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$5. FriregAende protokoll

Foregiende mdtesprotokoll gicks igenom och inget ogjort arbete fdreligger.

$6. Rapportom budget

Gernot Kiebach rapporterade om budgeten och inget orovdckande rapporterades.
Nfrr budgeten gicks igenom togs ocksA upp den kritik vi fAtt runt betalning frAn kassan till
festligheter. Om styrelsen beslutar om enskilda, mindre arrangemang inom f6reningen ska
dessa kunna belasta foreningskassan. Detta under forutsdttning att medel ryms inom
budgetramarna. 1

$7. Sydantenn

Anders Nilsson rapporterade om m6tet med Sydantenn, som han och Gernot Kiebach hade
varit p6. V6rt nya avtal loper pi 3 6r och ser bra ut. GenomgAng av underlag gdllande den
information, som ska gA ut till de boende om detta avtal, gjordes.
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Bitsmansvflgen 51, Anders Nilsson



$8. Brev frAn Jan-Ake Hillarp

Tidigare i Ar fick vi ett brev frAn Jan-Ake Hillarp, ddr han har frAgor gdllande regler fdr
uthyrning av gdststugan. Han undrar ocksA hur vi finansierat f6reningens krdftskiva 2015. Vi
beslutade att fdrfatta ett svar pi dessa frtgor.

$9. Gdststugan

Vi har f6tt in nAgra smA klagomAl gdllande spisen i gdststugan, som tydligen alltid har varma
plattor. Vad detta beror pA vet vi i skrivande stund inte. Vi har ocksA fAtt ett erbjudande om
att fA en 28" TV till gdststugan, men har avbdjd, pga. att vi redan har en fullt fungerande
storre.

$10. TrEidgirden

En del av v6ra boende har drabbats av att rdtter lever vidare, ddr trdd tidigare tagits bort. Vi
kommer diirfdr att gA ut till en trddgirdsmdstare och fi en offert pA hjalp att fi bort dessa
r6tter. Det gdller frdmst, utmed TimmermansgAngen.

$1 1. Brandrisk i vira hus

Denna friga har kommit upp med tanke p6 en del brdnder i radhusomriden som skett den
senaste tiden. Frigan gdller brandvdggar mellan husen. Hur ser dessa ut? Enligt nigra
boende finns inga ritningar som klargor detta. Anders Nilsson ska ddrfdr ta upp denna friga
med Bengt Johansson, som arbetar pd kommunen. Bengt Johansson dr ocksi boende pA

BAtsmansvdgen.

$9. Mdtet avslutas

Ordfdranden tackar f6r visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 18
oktober hos Kenn Olsson.

Skanor 8 oktober 2016

*4^^ rffi-*d*-
Anders Nilsson
OrdforandeSekreterare


