
Ekonomiska Fdreningen Skan6rsgflrden

Arsmiitesprotokoll

Plats: Skaniirs skola, SlAttervdgen, Skantir

Datum: 2018-03-10

$1. Anders Nilsson hdlsade de ndrvarande vdlkomna och dppnade m6tet.

52. Till ordforande for m6tet valdes Anders Nilsson och till sekreterare valdes Kicki Nordblad-

Goransson.

S3. Till rostrdknare titlika justeringsmdn valdes Leif Gdransson och Bodil Larsson.

$4. Arsmdtet befanns stadgeenligt utlyst.

$5. R0stl€ingden faststdlldes till 35 medlemmar och 3 fullmakter. Totalt 38 rdster.

$6. Dagordningen godkflndes av irsmdtet.

$7. Foredragande av fdregAende &rs protokoll genomf6rdes utan kommentar och det

beslutades att liigga protokollet till handlingarna.

$8. Styrelsens Arsberdttelse, fdr det gAngna 6ret, som distribuerats till medlemmarna i

samband med kallelsens utskick antogs.

99. Ralph Gyse hade som fdrslag att liigga in punkterna i kallelsen tillsammans med de

motioner som inkommit gEillande samma frigor. I samband med denna begdran kom det upp
ytterligare n6gra frigor, som gdllde

1. Sydantenns support och service dr inte alltid den biista. Det framkom viss irritation

om dAlig respons och d6ligt bemotande n6r medlemmarna sjdlva ringer och anmdler
feltill Sydantenn. Det kan ta ling tid innan tekniker kommer.

2. En medlem (vet inte namnet) uppgav att problemet med fukt pA golven beror pi att

takvattnets avrinning sker ner i stenkistor. Enligt honom var detta en utsaga frAn

Vellinge Kommun. Vitvivlar pi att sA drfallet. Det mest troliga 5r att takvattnets

avrinning 5r ansluten till dagvattenbrunnarna.
3. Hdr togs ocksi ett brev upp som Vellinge Kommun sdnde ut i h6stas g6llande v6ra

avlopp i omrAdet frdmst dagvattenbrunnarna. I detta fallet har inget dnnu Stg6rdats

och ingen har h6rt vad resultatet blev. Medlemmarna undrar nu vad som ska ske.

$10. Gernot Kiebach tar 6ter upp ordet och fortsdtter med redovisningen av f6reningens
balans- och resultatrfrkning. FrAgor om vira fonder kom dd upp i 6r igen. Tas upp nfrr vi

kommertill motionen som kommit in. Redovisningen f6r 61 2017 delades ut och gicks

igenom.
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Gdststugan har en awikelse pA -10 800: - pi uffallet av intdkter jdmfdrt med budgeterat. Det

var budgeterat att gdststugan skulle visa ett positivt resultat pA 3300: -. Det verkliga utfallet

blev en forlust pA2317: -. GAstsiugans resultat visade en awikelse pA -5 617: -jEimfdrt med

budget. I budgeten fdr 2018 dr intdkterna nedjusterade fdr gdststugan.

Garagen har en st0rre awikelse frin budget, eftersom inga renoveringar har gjorts.

Det kom ocksA upp frAgor om hur vi penningmdssigt skulle klara av olika ofdrutsedda

hdndelser. T.ex. Oversvdmningar i vArt omr6de. Vi ligger inom riskomrAdet fdr en sidan
hdndelse. Vidare frigor om vi tdnker g6ra n6gra upprustningar pA gdststuga och garage.

lnga renoveringar eller f6rbdttringar pA gdststugan kommer att utfdras under 2018. Garagen

kommer ddremot att upprustas nigot med hjdlp av garageavgiften, som vi kommer att hoja"

$11. Revisionsberdttelsen skulle hdr ha presenterats, men tyvdn var det en del missforstind
gdllande denna, eftersom varken revisor eller revisorssuppleant fanns pA plats. Kicki

Nordblad-Goransson fick di rycka ut fdr att h6mta denna revisionsberiittelse, f6r att ldsas

upp senare.
D€irf6r flyttades Punkt 12 fram.

$12. Foreningens balans- och resultatr5kning, som hade distribuerats till medlemmarna i

samband med kallelsen, godkdndes av Arsm6tet.

g13. En motion angAende styrelsens h6ga arvode presenterades. Diskussion om arvodet

uppstod och fdljande bestdmdes. Votering gjordes, ddr motionen fick avslag.

Foreningens totala kostnad f6r styrelsens arvode ska vara ofOrdndrat jdmf0rt med

foregiende Ar 2A17. Det vill sdga 67 100 kronor enligt BU 2A17. Den totala kostnaden f6r
2018 blir 67 A48 kronor vilket innebdr att vi fAr ett bruttoarvode motsvarande 52 500 kronor.

Resterande del utgdrs av sociala avgifter motsvarande 14 548 kronor. Styrelsen f6reslog

alltsA att arvodet skulle vara detsamma for 2018 som 2A17. Efter votering antogs detta

fdrslag. Styrelsen tog ocks6 upp ett annat forslag gdllande arvodet, vilket innebar att det

skulle knytas tilt det Arliga prisbasbeloppet. Efter en kort diskussion drog styrelsen tillbaka

detta f6rslag.

g14. Valberedningen, Asa Tyberg och Kajsa Svdrd f6reslog f6ljande personer som ordinarie

ledamoter i styrelsen: Ordf6rande: Anders Nilsson, Kassdr: Kicki Nordblad-G6ransson och

Sekreterare M6rten PAlsson. Dessutom f6reslog valberedningen fdljande personer som

ordinarie suppleanter i styrelsen: Peter Gustavsson och Josefin Birde.

Valberedningens f6rslag antogs och godkdndes av Arsmotet.

$15. Arsmotet antog och valde revisor och revisorssuppleantl Revisor: Marcus Ahrling och

Suppleant: Bo Arildsson.

g16. Arsmotet antog och valde valberedning: Ordf6rande: Kajsa Swdrd och Suppleant: Carin

P6lsson.
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$17. Revisionsberdttelsen ldstes upp av Kicki Nordblad-Gdransson. Den godkdndes och
Arsmdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet fdr rdkenskapsiret 2017. Egentligen punkt 12 i

kallelsen.

$18. Andrade stadgar hade bifogats kallelsen. Arsm6tet rdstade med 23 majoritet fdr denna
fordndring och de nya stadgarna kunde antas. lnget nytt extra Arsmote behdvs di, eftersom
majoriteten r6stade f6r.

$19. Sex motioner hade inkommit till styrelsen i riitt tid.

Motion 1. Styrelsens h6ga arvode. Denna dr redan genomgingen och klar.

Motion 2. Annan revisor b6r vdljas. Klart i och med att ny revisor har blivit vald.

Motion 3. Fondernas redovisning i 6rsber6ttelsen. Detta avhandlades redan 2A17 och
irsmdtet fastslog da att redovisning i irsberdttelsen inte nddvdndig. Detta fastslogs dven
2018.

Motion 4. FrAgor som, "vem som best6mme/' om leverantdr av bredband/TV och vem som
tar ansvar. Detta gdr styrelsen efter medlemsomrOstning.

Motion 5. Prioriteringar inom Ekonomiska Foreningen Skan6rsg6rdens verksamhet.

1. Administrationsarbetet inom styrelsen. Hur mycket administration och vad som ska
g6ras beslutar styrelsen. Denna motion fick inget geh6r hos 6rsm6tet.

2. Gr6nomrAdena b6r enligt motionen skdtas av en trddgirdsgrupp enligt gammal sed.
Detta fdrslag fick inte heller n6got gehdr hos irsmdtet, som tycker det 6r bra med en
erfaren hjdlp vad gdller klippning av buskar och trdd, Resterande arbete kan boende
uffdra pA "Trddg6rdsdagen".

3. FOr mycket och for ofta dr det hdjningar av v6ra avgifter. Detta dr ett mAste om
f6reningens byggnader, som garage och gdststuga, ska hillas i bra skick. Styrelsen holl
med om att vi b6r gA ut och informera mer om dessa eventuella renoveringar, vad som
bdr och ska utforas.

4. Utnyttjandet av gdststugan minskar och n&gra tycker att den inte ska finnas kvar.
Gdststugan bdr ddrfor renoveras och gdras mer attraktiv. Det dr inget vi kan gdra idag,
men om vi hdjer vAra avgifter kan vi kanske inom en snar framtid g6ra vissa
fdrbdttringar.

5. Dropbox togs ocksi upp. Den 5r vid m6tet klar och har bdrjat anvdndas.
6. Arsmotet valde att ta upp och r6sta om alla motioner ovbn pd en ging, ddr fick alla

motionerna avslag.

Motion 6. M6jlighet att ladda elhybrid- /elbilar utanf6r forhyrda garage. Styrelsen jobbar med
detta och kontakter kommer att tas med olika instanser for att se vad som kan gdras, men i

dagens lSge finns inget bestimt. Vi kommer med all sannolikhet att Aterkomma ifr&gan. I

detta l6get kom en frAga upp, fir man sti parkerad i v6ra gdngar med bil? Som svar pi
detta dr det absolut inte tilldtet att st6 ddr. Arsmdtet avslog denna motion.
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920. Ovriga frigor

1. Gernot Kiebach gick igenom budgeten fdr 2018. Tv6 hdjningar f6religger dels

medlemsavgiften som hdjs med 300 kronor till 1500 kronor/6r och dels garageavgiften

som h6js med 300 kronor till 900 kronor/Ar. Budgeten med dessa h6jningar godkdndes

av 6rsm6tet med en omr6stning. Denna slutade rned siffroma?l fdr och 0 avslag.

2. MArten redogjorde f6r elforbrukningen inom Skan6rsgirdens byggnader. Garagelingorna

stod f6r den mest spektakuldra fordndringen. Garagen p6 Sj6kaptensvdgen har en enorm

h6jning av elkostnaden, detta ijdmfdrelse med 5r 2017. Dessutom har garageldngorna

pi Sjokaptensvdgen en betydligt hogre elf6rbrukning dn garagen pA Styrmansvdgen. Vi

kan i dagens l6ge inte se vad detta beror pA, men vi kommer att gdra nirmre kontroller.

Gdststugan har ocksA en vdldigt h6g f6rbrukning. Detta kommer vi att ha kontroll pi
under 2018 och f6rhoppningsvis f6 ner den kostnaden betydligt-

3. Arsm6tet vitle att vi skulle skicka ut motionema minst 20 dagar innan irsmdtet och svar

pA motionerna 1 vecka innan mOtet.

4. En frAga om vira grdnytor kom upp. FAr de anvdndas av boende for uppstdillning av

cykelstdll, byggnationer av olika slag etc. Styrelsens svar pA detta var "det fAr man

absolut inte".

5. Till sist avtackades vir kass6r Gernot Kiebach efter m6nga 6rs slit med bokf6ringen inom

foreningen. Styrelsen tackade honom med blommor och present. Vi Onskar honom all

lycka med sin pension.

S21. Da inga andra ovriga frigor f6rel6g, tackade Anders Nilsson och avslutade Srsm6tet.

Skandr den 19 mars 2018

Sekreterare

Kicki Nordblad-Goransson

Justeras:

Ordf6rande

/A.fu
Anders Nilsson

Justeras:

furut
Bodil Larsson


