Ekonomiska Fiireningen skaniirsgfl rden
Styrelseprotokott Nr

201 B-01

Datum:

ZO1.B-01-21

Plats:

Peter Gustafsson, Bitsmansvdgen

Ndrvarande:

Nilsson, Gernot Kiebach,
flders
Pilsson
och Peter Gustafsson

1

3

Kicki Nordbrad-Gciransson, Mirten

$1. Mdtets dppnande
Ordforande Anders Nilsson hiilsade oss alla vdlkomna.
$2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Goransson att fora dagens protokoll.
$3. Godkdnnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godk;inna dagordningen.
$4. Fdregaende protokoil/Avstiimning av kvarstiende punkter
Det beslutades att mojligheten fcir rening vid tvEittplattan skulle undersokas ytterligare.
Arbetet med
detta fortgdrr och Peter Gustafsson undersoker olika mdjligheter, dir kostnaben
inte blr f6r hdg.
!^elovgringen av garagen dr under bearbetning och komiler troligtvis att vara klara senast den
3014 2018. Mailadresserna kommer att gtiras flrdiga under v&ren. Kicki
Nordblad-Goransson
kommer att gdra nAgra provutskick, for itt fd en brl struktur p6 uppldrgget.
GronomrAdena som vi
sjiilva skoter kommer formodligen att fA en ny struktur under 2018. Styrelsen kommer
att gora en
skrivelse till Vellinge Kommun med anledning av detta. Gaiststugan kommer
ocks6 att fdr en
ordentlig uppfraischning.
$5. Avstdmning Budget / Utfail och 2018

irs

budget.

Gernot Kiebach rapporterade om forra 6rets budget / utfall och 6rets budget, som
dr klar.

Ekonomiska Fiireningen skaniirsgfl rden
$6. Planering

irsmdtet

2018

Diskussioner runt styrelsen pAg6r. Vi rdknar med att ndgon ny styrelsemedlem
att vdljas
in Detta kommer att ses over av valberedningen. Programr"i tot" arsmotet gick kommer
ocks6 igenom.
Fdljande kommer bland annat att tas upp:
1. Hdjning av medlemsavgiften med 300:_/boende
2. Hojning av garageavgiften med 300:_/atriumhus
3. Anders Nilsson dndrar dagordningen och liigger in dndring av stadgarna
4, MArten PAlsson bokar skolsalen p6 SkanrirJSfola
$7. Ovriga

1'

2'

3'

frigor

Vi kom dverens om en aindring av stadgarna. Detta efter skatteverkets
dndring vad gdller
utskick av kallelsen till medlemmarna, tlllsammans med resultat- och balansraikning
Aktivitetsstddet har kontrollerats pA kommunen och det geiller endast uflaigg
vid olika
gemensamma aktiviteter inom fcireningen.
Kicki Nordblad-Goransson kommer atife atta underlag for kopiering och
sedan uldmning
av kallelsen till 6rsmotet.

$8. Mdtet avslutades

ordforanden tackade for dagens mdte och hdlsade oss vdlkomna till ndsta mote
den 22februari
hos Gernot Kiebach, Timmermansg&ngen B, klockan 1g.30.

ru

Skanor den 10 februari 2018

Kicki Nordblad-G6ransson
Sekreterare

6^/A/
Anders Nilsson
Ordfdrande

