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$1. Mcitets <ippnande

Ordforande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Goransson att fora dagens protokoll.

$3. Godkdnnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. Fciregiende protokoll/Avstdmning av kvarstiende punkter

Arbetet med att anviinda "Drop Box", fdr att hantera filer inom styrelsen, och arbetet med
hemsidan p6gir fortfarande. Detta kommer att pdgdr under hela 2018, sA att vi fdr ett riktigt bra
uppldgg. Det beslutades att mojligheten f6r rening vid tvdttplattan skulle undersdkas ytterligare.
Arbetet med detta fortgir och Peter Gustafsson undersdker olika mojligheter, ddr kostnaden inte
blir f6r h6g. Renoveringen av garagen dr under bearbetning och kommer troligtvis att vara klara
under vAren 2018. Vi har alltsi flyttat fram datum for renoveringen. Mailadresserna ar ocksA under
uppbyggnad, men iinnu inte feirdiga. Kicki Nordblad-Gdransson kommer att gdra ndgra provutskick,
f6r att fi en bra struktur pi uppliigget. Pi drsmotet i mars kommer vi att plocka in saknade
mailadresser. GrdnomrAdena som vi sjdlva skoter kommer formodligen att fi en ny struktur under
2018. Detta arbete fortsdtter vi ocksi med. Styrelsen kommer att g6ra en skrivelse till Vellinge
Kommun med anledning av att vAra grdnomrAden inte sk6ts som vi Onskar samt nigra ovriga
punkter vad gdller omrddet. Gdststugan kommer under vAren att stddas och uppsdttning av nya
hyllor kommer att utfdras. Forridet har blivit stddat.

55. Avstdmning Budget

Gernot Kiebach rapporterade om det aktuella ldget for utfallet av Arets budget. Intdkter och utgifter
ligger i linje med budget, men det dr inte mer heller. Diskussionen forlsdtter om nytt uppldgg for
2018.

56. Genomging av 20'18 irs budget

Fdrberedande arbete pigir med budgetfdr 2018. Vira avgifter kommer att fdreslis bli hojda niista
dr. Det gdller bAda Srsavgift och garage. Vi diskuterade dven styrelsearvodena, men inga
hojningar av dessa. Det var mer fordelningen av utbetalningarna som gicks igenom.
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57. Planering irsmdtet 2018

Datum fdr ndsta 6rs drsmote fastslogs till lordagen den 10 mars klockan 10.00. Arbetet med
inbjudningarna har pib6rjats. NAgra frAgor runt styrelsen uppkom. Troligtvis kommer nigon ny
styrelsemedlem att vdljas in, men inget dr klart i skrivande stund. Detta kommer att ses 6ver av
dels nuvarande styrelse samt dels valberedningen.

58. Ovriga frigor

1. Peter Gustafsson tog upp en friga om att eventuellt juldekorera vdrt omride. I dagsldget
ser det mdrkt och trist ut. Detta fortsdtter vi att diskutera.

2. Vi kommer ocksd att ta kontakt med Vellinge Kommun angAende "aktivitetsst6d". Vad kan
vi fA och hur fungerar detta?

$12. M<itet avslutades

Ordfdranden tackade for dagens m6te och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 23 januari
hos Peter Gustafsson, BAtsmansvdgen 13, klockan 18.30.

Skanor den27 december 2017
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