
Ekonomiska Foreningen Skanorsgirden

Arsmiitesprotokoll

Plats: Skantirs skola, Slittervdgen, Skaniir

Datum: 2017-03-11

Utanfor dagens dagordning avtackade Anders Nilsson vAra styrelsemedlemmar
Gunilla Zaar ordforande och Kenn Olsson suppleant. De kommer ocksA afi bli
avtackade med en giva.

$ 1. Anders Nilsson hdlsade de ndrvarande vdlkomna och 6ppnade motet.

52. Till ordforande for motet valdes Anders Nilsson och till sekreterare valdes Kicki Nordblad-
Goransson.

53. Till rostrhknare tillika justeringsmiin valdes M6rten PAlsson och Bodil Larsson.

$4. Arsmotet befanns stadgeenligt utlyst.

$5. Rostldngden faststdlldes till 23 medlemmar och 2 fullmakter. Totalt 25 roster.

$6. Dagordningen godkdndes av Arsmotet.

$7. Foredragande av foregiiende 6rs protokoll genomfordes utan kommentar och det
beslutades att ldgga protokollet till handlingarna.

$8. Styrelsens &rsberdttelse, for det gAngna 6ret, som distribuerats till medlemmarna i

samband med kallelsens utskick antogs.

$9. VAr kassor, Gernot Kiebach redogjorde for foreningens balans- och resultatrdkning.
FrAgor om vAra fonder kom di upp. Var finns dessa redovisade? Gernot Kiebach redogjorde
for att dessa finns med pdr respektive bankkonto. Vi kan dock visa viira tillg€rngar i en s.k.

fornyelsefond om sA kriivs. P& fr6gan om detta, var man nojd med nuvarande ordning. Efter
1 iir utan VA-fonden har styrelsen beslutat att drteruppta denna och dterigen ldgga till 200
kronor/ir for boende p€r B6tsmansvdgen. Vissa frAgetecken fanns ocksA runt Sydantenn
giillande den 6terbetalning som skulle ske, men irsmdtet enades om att allt var konekt.

$10. Revisorns berdttelse presenterades och ldstes av Foreningens revisorssuppleant, Bo

Arildsson, eftersom v6r revisor inte kunde delta p€r motet.

Arsmotet godkdnde foren i ngens revisionsberiittelse.

$11. Foreningens balans- och resultatrdkning, som hade distribuerats till medlemmarna i

samband med kallelsen, godkdndes av Arsmotet.
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$12. Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskaps€rret 2016.

$'13. Styrelsens utbetalda arvode for ir 2O17 skall vara 38 000.-. Dertill kommer kostnader
for skatt och sociala avgifter. Se motion nedan.

$14. Anders Nilsson informerade om Kenn Olssons avging som foreningens suppleant.

Valberedningen, Asa Tyberg och Kajsa Sviird foreslog foljande personer som ordinarie
suppleanter i styrelsen:

Peter Gustavsson

Mirten Pdlsson

Valberedningens forslag antogs och godkdndes av Arsmotet.

$15. Arsmotet antog och valde ordinarie styrelseledamoter jdmte suppleanter:

$16. Arsmotet antog och valde revisor och revisorssuppleant:

Anders Nilsson

Gernot Kiebach

KickiGoransson

Peter Gustavsson

MArten PAlsson

Revisor

Revisorssuppleant

Ordforande

Suppleant

Lars Ernstson

Bo Arildsson

Ordforande

Kassor

Sekreterare

Suppleant

Suppleant

Omval 1 Ar

Omval 1 Ar

Omval 1 Ar

Nyval 1 6r

Nyval 1 6r

Omval 1 6r

Omval 1 dr

Omval 1 6r

Omval 1 6r

$17. Arsmotet antog och valde valberedning:

Asa Tyberg

Kajsa Svdrd

$18 Marco frAn Rtiddningstjiinsten i Trelleborg har varit hos oss och inspekterat vdrt
brandskydd. Han anser att det iir alldeles ftir bristfdlligt. Rdddningstjdnsten kommer ddrfor att
bjuda in Skanorsgfirdens boende till ett mote med forhoppningsvis samtligas medverkan.
Detta mote kommer det en information om inom kort, fr6n Marco/Riiddningstjiinsten
Trelleborg.

$19. Styrelsen tog upp och besvarade inkomna motioner:
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1. En motion hade inkommit gdllande vedeldning inom virt omr&de av Arne persson.
Det iir inget som fiireningen ska ldgga ner nigon tid p6. De regler som finns och kan
Idsas pi Vellinge Kommuns hemsida ska vi rdtta oss efter. Avslag enligt irsmotet.

2. En motion hade inkommit gdllande arvodet till styrelsen av Jan-Ake Hillarp.
Han tyckte att de boende blev lurade, eftersom vi redovisade 37,500 kronor, men
utbetalning enligt drsredovisningen var 61 964 kronor. Den sistndmnda summan
inkluderar skatt och sociala avgifter. Vi i styrelsen har inga avsikter att lura nigon
Pdr 6rsmotet 2016 redovisades detta enligt vArt sdtt pA ett riktigt sdtt. Avslag enligt
drrsmotet.

3' En motion hade inkommit giillande redovisning av garagefond, reseMond och VA-
fond av Jan-Ake Hillarp. Jan-Ake Hillarp tyckte att vi inte redovisade v6ra fonder. Vi i
styrelsen men{ att enligt v6ra stadgar skulle vi visa v6ra tillg&ngar ien s.k.
fornyelsefond- Beloppen redovisas pd respektive konto och En Jxtra rad i bokforingen
ansigs inte tillfora nagot mervirde (se ovan). Avslag enligt drsmotet.

$20. Under ovriga drenden togs foljande upp:

1. VA-fonden. Den har ett visst vdrde idag och ska enligt motet okas upp, for att finnas
om nigot hdnder utmed B6tsmansviigen. Dessa hus har sammankopplade
avloppssystem med 4 hus per sammankoppling. Arsmotet beslutar att 200:-/Ar och
hus ska betalas till denna fond. Arsmotet godkinde detta.

2. Vdxtligheter runt vira gdngar, som inte tillhor nAgons triidg6rd bor rensas bort.
Forslag pi att skolungdomar kunde tillsdttas att skota detta. Ungdomarna skulle
ocksa kunna rensa och hilla ovriga gronomriden rena och st6dade.

3. F6rslag inkom om upprustning runt vir Giststuga. Ta bort risiga buskage och snygga
till pi plattan framfor huset.

4. Trafiken togs upp. Vi kor alldeles for fort inom vSrt omr6de. Detta m6ste vi forsoka
gora n6got 6t' Skylten som vi satt upp i borjan av infartern a. Tar med denna skylt i
proiokollet, Eftersom m6nga inte visste vad denna skylt betydde finns den med i detta
protokoll med forklaring.

Skylten betyder att vi bor kora i ungefdr 7 km/tim. Tdnk pA alla barn som kan springa ut
pd gatan!
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$21. Presentation av styrelsen genomfdrdes.

S22. Da inga andra rlvriga frigor forel6g, tac*ade Anders Nilsson octr avslutade &rsm6tet.

Skanorden'11 mars2A17

Sekreterare

Kicki Nordblad-Goransson

Justeras:

Bodil Larsson

Ordforande

frLb
Anders Nilsson


