Ekonomiska Fiirenin gen Skaniirsgfl rden
Styrelseprotokoll Nr

Datum:
Plats:
Nirvarande:

201

8-02

2018-02-22

Gernot Kiebach, Tirnnrermansgingen 8

Anders Nilsson, Gemot Kiebmh, Kicki Nordblad-G6ransson, Hiften
Pilsson och Peler Gustafsson

$1. M6tets 6ppnarde
Ordforande Anders Nilsson hiilsade oss alla vdlkomna52. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Gdransson att f6ra dagens protokoll.
$3. Godkiinnande av dagordning

Styreben beslutade att god kdnna dagord

n in g

en.

$4. Fdreg[iende protokolUAvstEmning av kvarstiende punkter
Peter Gustafsson undersoker olika mcljligheter, for att vi ska kunna anvdnda tv€ittplattorna pi ett
milfrrv6nligt siitt och ddr ko$raden ftir detta inte blir fdr hog. Renoveringen av garagen ir under

bearbetning och kommerf0thoppningsvis att vara klara under april 2018. Mailadresserna kommer
att g6ras fiirdiga under ytren. Gr6nomrddena och Gdststugan kommer ocksi att fA ett forandrat
arbetssdtt.
$5. Avstfr mning Budgefi i6r 201 8.
Gernot Kiebach rapporterade om budget f6r och nuvarande banktillg6ngar f6r 2018. Dessa gicks
igenom och klubbades.

$6.

Vir hemsida.

M6rten Pilsson har gjort en mycket fin uppdatering av v6r hemsida. Vi hoppas att alla tycker
detsamma. Gi giirna in oc} kolla den pA foljande adress:
info@skandrsg&rden. se.

$7. Servitut

pi

garagen.

MArten P6lsson har ocks6 sett till att alla v6ra servitut finns pdr plats. Han kan dA konstatera att pA
garagen saknas dessa. Kontroll och letande gors och tas upp pA n-ista styrelsemdte
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$8. lnf6r irsmdtet.
AIlt air nu forberett och klart infdr Arsmotet. Motionema ska gdras f€irdiga se notis om detta under

nasta paragraf $9.

$9. Ovriga

frigor.

Vi harf6tt in 6 motionertill styrelsen. Desse dr under bearbetning och ett svartillvar och en av
insdndarna kommer att skickas ut. Motionerna kommer sedan att tas upp pa irsmotet, samt att det
kommer att finnas kopior pA motioner och svar vid arsm6tet. Foljande motioner har inkommit:
1. Elladdning av bilar.
2- Brdk runt medlemmar pA Skanorsgdrden. En ddrfor inte ldmplig som revisor.
3. NAgra frAgor runt bokfdringen och fonderna.
4. Arvodet till styrelsen dr fortfarande en het potatis. Det finns gamla protokoll ddr
detta har diskuterats och beslut har tagits.
5. For mycket administrativt arbete gores inom styrelsen.
6. Avgift Sydantenn inom vart omrAde, bdr kunna strykas for personer utan TV.
$10. Ovriga

1.
2.

3.

frigor.

Efiersom elforbrukningen i Gdststugan dr vdldigt hog kommer Peter Gustafsson att gA
igenom element och vdrmepump, samt stdlla in dessa pA lAg varme inf6r varen. Dessutom
kommer en extra kontroll att ske efter varje uthytrning. Vi hoppas att detta kommer att ge
resultat i vAra elrdkningar.
Vi gick igenom vart avtal med Sydantenn och vi kommer eventuellt att se oss om efter en ny
leverantdr under 20'i9. Avtalet gir niimligen ut 2019.
Bokforingen ska Overgi till Kicki Nordblad-Goransson, eftersom Gernot Kiebach avgdr
2018.

$11. Mdtet avslutades.
Ordforanden tackade for dagens mote och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te den 6 mars 2018
hosAnders Nilsson. Batsmansvdgen 51, klockan 18.30.

Skandr den 4 mars 2018

ir\

Kicki Nord blad-GOransson
Sekreterare

/U-A
Anders Nilsson
Ordforande

