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Kicki Nordblad-G<iransson, Matrosgingen

g

Anders Nilsson, Gernot Kiebach, Kicki Nordblad-Gtiransson, Mirten
Pilsson och Peter Gustafsson

Ej nArvarande:
$1. Mtitets rippnande
Ordforande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.
$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-G6ransson att f6ra dagens protokoll.
$3. Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. FdregAende protokol llAvstfr

mn

ing av kvarstiende pu nkte r

Arbetet med att borja anvdnda "Drop Box", fdr att hantera filer inom styrelsen, och arbetet med
hemsidan pAgAr fortfarande. Det beslutades att m6jligheten for renlng vid tvdttplattan skulle
undersdkas ytterligare.

55.

Avstdmning Budget

Gernot Kiebach rapporterade om det aktuella ldget for utfallet av Arets budget. lntdkter och utgifter
ligger i linje med budget, f6rutom intdkterna frin gdststugan som ligger l6ngt under budget.
Diskussionen fortsdtter om nytt uppliigg fdr 2018.

56.

Renovering av Garage

-

status

Forberedande arbete pAgir for att renoveringen av garagen skall kunna pib6rjas. Enligt
uppdragsgivaren ska renoveringen vara fdrdig innan nyir.

57.

Mailadresser

- status

lnsamlandet av e-postadresser har resulterat i att f6reningen nu har e-postadresser till i stort sett
samtliga hush6ll. Det saknas dock fortfarande nigra stycken. Dessa kommer att ldggas till och
provmail ska, ndr de har kommit in, skickas av Kicki Nordblad-G6ransson for kontroll. Det dr trots
genomgdng av samtliga hush6ll en del som ej 6nskar information elektroniskt. De kommer att fi
informationen i brevlAdan som tidigare.
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58.

Ny

ftirfrigan gillande skdtselav grdnomridet

En forfr6gan gdllande skdtsel av grdnomridena under ndsta ir har skickats till Henrik Hansson.
Vi har nu ffitt in en ny offert som dr nAgot ut6kad, si att vi slipper utfdra klippning av trid och
buskar. Det kommer inte att medfora n6gra hdgre kostnader for oss.

59.

Nyckelkvittenser

En ny nyckelkvittens har gjorts och dr nu pAskriven och godkdnd.

S10. Brev frin kommunen gdllande avloppen
Denna kontroll dr nu utfdrd av kommunen utan nAgra anmirkningar, Varfdr denna punkt avslutas.

511. Ovriga frigor

1. En skrivelse

2.
3.

med frAgor innefattande hela v6r anldggning pA Skandrsg6rden ;ned gr6nytor
och andra gemensamma omrAden ska skickas till kommunen. lf6rsta hand gdller det
sk6tseln av de grdnomrAden som kommunen utfdr.
F6rrfldet i 'Gdststugan' ska stddas och en del nya hyllor ska infdrskaffas.
Det kom upp en del styrelsefrAgor. T.ex. vilka kommer att sitta kvar under 2018? Gernot
Kiebach meddelade att han eventuellt kommer att avg6. Diskussionen om detta fortsdtter i
december.

$12. Miitet avslutades
Ordfdranden tackade f6r dagens mdte och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 11 december
hos Mirten PAlsson, BAtsmansvdgen 53, klockan 18.30.

Skan6r den 4 december 2017
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Anders Nilsson
Ordfdrande

