
Ekonomiska Föreningen Skanörsgå rden
Styrelseprotokoll: Nr 2018-06

Datum: 2018-06-05
Plats: Båtsmansvägen 1, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Peter Gustafsson, Kicki Nordblad-Göransson och

Måden Pålsson
Förhindrad: Josefin Birde

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2, Val av sekreterare & justerare

Mårten Pålsson valdes att föra dagens protokoll. Peter Gustafsson valdes att justera dagens

protokoll.

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

5. Avstämning kvarstående punkter
. Föreningens stadgar är uppdaterade hos bolagsverket.

' Ansökan att uppdatera servituten för kabel-rv nätet är inskickad till lantmäteriet.
. Josefin kan hämta nycklar till gäststugan hos Kicki.
. Peter har lagt ut farthinderna.

' Kicki skall kontakta Vellinge kommun angående skötseln av buskagen längs

Båtsmansvägen.

6. Avstämning budget
Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. En del av medlems och
garageavgifterna har ännu inte inkommit. I övrigt ligger intäkter och utgifter i linje med

budget.

7. Renovering av Garage

Renoveringsarbetena på garagen skall vara slutförda senast den sista juni.

B. Status spolplatta
Anders kontaktar Josefin för att reda ut om Sydsten står för rensning av spolplatta. En
spolbil skall tas hit för att rensa båda spolplattorna. Peter koordinerar detta.

Önskemål har inkommit om att ta ner mellanväggen mellan spolplattorna för att skapa mera

utrymme. Inget beslut togs i denna fråga.

Arne Persson har inkommit med önskemål om att stänga spolplattorna med hänvisning till
vattenbristen. Styrelsen beslutade att spolplattorna skall vara öppna.

9. Laddning av elbil
Kostnaden att uppgradera en elcentral till 25 Ampere är 1000 kronor inklusive moms. Den
av elektrikern angiva kostnaden för en laddstation (17500 kronor inklusive moms)
inkluderar ledningsdragning från elcentral. En uppskattning på kostnaden att uppgradera

inkommande el finns ännu inte. Anders kollar med Eon och Mårten awaktar svar från
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elektrikern. Mårten ansvarar för att skriva en sammanställning som kan presenteras för
medlemmarna.

10. Övriga frågor
o Kicki informerade om att föreningen följer riktlinjerna enligt den nya

dataskyddsf örordningen GDPR.

o Anders meddelade att järneken som Henrik Hansson fått i uppdrag att ta bort nu är

nertagen.

. Styreisen beslutade informera om, i nästa utskick till medlemmarna, att inom
Skanörsgården är det skyltat för gångfartsområde, och fordon får inte framföras fortare
än gångfart.

o Gräsmattan kring gäststugan är inte klippt. Anders kontaktar Henrik Hansson angående

detta.

1,L. Nästa möte

Nästa möte blir den 4 juli klockan 18.30 hos Josefin Birde, Matrosgån gen 7 .

12. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den B juni 2018

Mötesordförande

ås-J
Anders Nilsson


