
Ekonomiska Fören i ngen Ska nörsgå rden
Styrelseprotokoll: Nr 2018-03

Protokoll fört vid Konstituerande möte,
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 746000-991 8

Datum: 2018-03-15
Plats: Båtsmansvägen 5{, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Kick Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson

och Peter Gustafsson
Förhindrad: Josefin Birde

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare

Mårten Pålsson valdes att föra dagens protokoll.

3. Val avjusterare
Kicki Nordblad-Göransson valdes att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

§tyrelsen beslutade att godkåinna dagordningen

5. Konstituering av styrelse 2018

Styrelsens sammansättning för 2018

Ordförande AndersNilsson
Kassör Kicki Nordblad-Göransson
Sekreterare Mårten Pålsson
Suppleant Peter Gustafsson
Suppleant Josefin Birde

6. Beslut om firmatecknare
Styrelsen beslutade att Anders Nilsson (1964070il3939) och Kicki Nordblad-Göransson
(19480722-6982) äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

7. Öwiga frågor
Styrelsen beslutade att samtliga i styrelsen, oavsett ledamot eller suppleant, äger en röst.

Mårten PåIsson anmäler ny styrelse och firmatecknare tilt Bolagsverket. Han styr även om

föreningens e-postadresser, uppdaterar hemsidan med den nya styrelsen och tägger in årets

motioner på hemsidan.

Kicki Nordblad-Göransson ansvarar för bokningarna av gäststugan. Peter Gustafsson är

ansvarig att minimera elförbrukningen i stugan när den inte är uthyrd
Peter Gustafsson öppnar spolplattan när temperaturen tillåter. Peter Gustafsson och Mårten

Pålsson servar de tröga kranarna innan dess.

Mårten Pålsson fortsätter att vara ansvarig att bevaka föreningens kabel-w-nät genom

tjänsten Ledningskollen.

Peter Gustafsson ansvarar för att placera ut farthindren, med hjälp av övriga styrelsen om

det behövs.

Efter återkoppling på årsmötet skall rutinerna för felanmälan av kabel-w ses över. En
diskussion skall också inledas med Sydantenn angående vinterns störningar på kabel-w-
nätet.
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8. Nästa möte

Nästa möte btir den 4 april klockan 18.30 hos Kicki Nordblad-Göransson, Mauosgången g.

9. Mötets ayslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 15 mars 2018

Mötesordförande Justerare
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