
Ekonomiska F6ren ingen Skandrsgirden

Styrelseprotokoll Nr 201 6-09

Datum:

Plats:

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

$1. M6tets Oppnande

Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss vdlkomna och Oppnade mdtet.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Goransson att fora protokoll.

53. Val av justerare

Kenn Olsson valdes att justera dagens protokoll.

$4. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$5. Friregiende protokoll

Foregiende motesprotokollgicks igenom och inget ogjort arbete foreligger.

1. Svar frin Jan-Ake Hillarp hade inkommit pi vArt svar till honom angiende gdststugan

samt diverse kostnader i bokfdringen.
2. Brandrisken i vAra hus, som nAgra boende har haft funderingar om, dr svAr att utreda.

Gdllande Bitsmansvdgen tyder vissa efterforskningar pi att vdggarna iir murade

hela vdgen upp i nock men detta dr inte verifierat, Gdllande Atriumhusen r6der det

fortfarande osdkerhet. Vad vi kan fdrsti 5r vdggarna murade 6nda upp i nock och det

kan tydligen inte bli bittre.

$6. Rapportom budget

Gernot Kiebach rapporterade om resultat- och balansrdkning, ldget oktober 2016. Det fdljer
vAr budget.
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g7. Ovriga frigor

1. Guppen kommer nu att plockas ner for vintern.
2. Pengar som vi har tillgodo hos Sydantenn kommer att dras av pA fakturan fdr 2017.
3. Garagen m6ste renoveras fiirdigt- Vi kommer att g5 ut till ett antal byggare for att fi in

kostnadsfrirslag. Vi hade dven Johnny Fritz som fdrslag. Vi fir se hur han ser pi
saken.

4. VA-fonden bdr tas upp igen, fdr att fA en stabil kassa till eventuella reparationer vad
gdller avloppen utanfOr pA husens baksida pA BAtsmansvdgen. Vi b6r sdtta in pengar i

ca 2Ar f6r att fi en bra grund att st& pi. Sedan kan vi eventuellt pausa igen, om inte
pengar tagits frAn fonden under tiden.

5. Styrelsens utseende fdr 2017 diskuterades. Vi Aterkommer i den frigan ldngre fram.

$9. Mdtet avslutas

Ordforanden tackar f6r visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 22
november hos Gernot Kiebach.

Skandr 30 oktober 2016

Kicki G6ransson
Sekreterare
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