
Ekonomiska F6reningen Skanorsgdrden

Styrelseprotokoll Nr 201 6-1 0

Datum:

Plats:

2016-1{-10

Timmermansgingen 8, Gernot Kiebach

Nirvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilssonn Kicki Nordblad-
Giiransson och Kenn Olsson.

Gunilla Zaar hade onskemAl att nirvara en stund i

bSrjan av m6tet.

Gunilla Zaar ville kort informera om liiget runt vAra parkeringar och gAngar. Det dr
nAgra boende som hela tiden ringer och anmdler bilar och andra fordon, som de

menar st6r felparkerade och inte b6r stA pA parkeringen. Gunilla Zaar anser att

anonyma mail inte ska diarieforas. Hon forklarar samtidigt att alla dessa anmdlningar

dr offentliga handlingar. Boende har ocksi sett till att vi fdtt en extra grind (vid mAnga

tillftillen l6st) vid infarten till Segelsdmmarg6ngen. Styrelsen kommer att titta vidare

pA detta problem. Vi iterkommer i fr6gan och tackade Gunilla Zaar t5r denna extra

redovisning.

1. Mdtets 6ppnande

Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss vdlkomna och dppnade m6tet.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Gdransson att fdra protokoll.

$3. Val av justerare

Anders Nilsson valdes att justera dagens protokoll. Vid kommande styrelsemdten kommer

sekreterare och ordf6rande alltid att skriva under protokollen.

$4. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$5. FtiregAende protokoll

FdregAende mdtesprotokoll gicks igenom och det dr en del saker som ligger kvar for Atgdrrd.

Dessa finns noterade i protokoll 2016-09.



$6. Rapport om resultat- och balansrlkninglbudget

Gernot Kiebach rapporterade om Skandrsgirdens resultat- och balansrdkning, ldiget inf6r
slutet av 2016. Det arbete som hittills lagts ner godkdndes och en prelimindr budget fbr 2017
gicks igenom.

$7. Grinden vid Segels6mmargingen

Den diskuterades enligt ovan och finns noterad i avsnittet vid Gunill a Zaars medverkan.

$8. Omprogrammering TV - Gdststuga

Kenn Olsson utf6r omprogrammeringen.

$9. Sydantenn - avtal och Aterbetalning

Anders Nilsson rapporterade om det nya avtalet frdn Sydantenn, som efter diverse
granskningar och diskussioner med Sydantenn, dntligen tycks ha fallit pA rdtt plats.

$10. Sydantenn - information till medlemmarna

Med anledning av $9 kommer Anders Nilsson att skriva en ny information till de boende.
Denna kommer att gA ut inom kort.

g1 1. Ovriga frigor

1. Anders Nilsson tog upp vira uppdaterade stadgar (beslutfrin Arsmdtet 2016-03-12),
som dnnu inte finns med pA v6r hemsida. Detta kommer att 6tgdrdas med det
snaraste.

2. Anders Nilsson kommer att p6b6rja jobbet med Arsberdttelsen gdllande for
innevarande 6r.

3" Diskussion kom ocksA upp om styrelsen infdr 2017. De som kornmer att sitta kvar 5r
fOljande:
-Anders N ilsson/Ordfdrande
-Gernot Kiebach/Kass6r
-Kicki Nordblad-G6ransson/Sekreterare
Vi saknar dA en suppleant, eftersom Kenn Olsson kommer att avg6. VAr valberedning
kommer att se till att vifir en ny suppleant. Styrelsen har ocksA kommit fram till att vi

behover endast vara 3 ledamdter och 1 suppleant.
4. Styrelsen ska ocksA se till att vifAr inlagt hur mAnga 6r respektive vald

styrelseledamot och styrelsesuppleant ska sitta.

$12. M6tet avslutas

Ordf6randen tackar for visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 8
december hos Kicki Nordblad-G6ransson.

Anders Nilsson
Ordforande

Skandr 16 november 2016


