Ekonomiska Föreningen Skanörsgå rden
Styrelseprotokoll: Nr2018-07

Datum:
Plats:
Närvarande:
Förhindrad:
1.

2.

2018-07-04
Matrosgången 7, Skanör
Anders Nilsson, Josefin Birde, Kicki Nordblad-Göransson och
Mårten Pålsson
Peter Gustafsson

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Val av sekreterare & justerare
Mårten Pålsson valdes att föra dagens protokoll. Josefin Birde valdes att justera dagens
protokoll.

3. Godkännande
4.
5.

av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
Avstämning kvarstående punkter

'
.
'

Mårten tar reda på statusen på uppdateringen av servituten för kabel-tv nätet hos
lantmäteriet.
Josefin har fått nycklar

till

gäststugan av Kicki.

Kicki kontaktar Vellinge kommun angående skötseln av buskagen längs
Båtsmansvägen.

'

Gräsmattan

vid gäststugan är nu klippt. Henrik Hansson klipper gräsmattorna vid behov

under sommarens torka.

6.

Avstämning budget
Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. Intäkter och utgifter i linje
med budget. Kicki kontaktar Jessika eller Gernot för att reda ut hur bokföringen av avgiften

till

7.
B.

Sydantenn har gjorts.

Renovering av Garage
De planerade renoveringsarbetena på garagelängorna är ännu inte klara. De är nu utlovat att
renoveringsarbetena skall vara slutförda under juli månad.
Status spolplatta
Josefin får ingen respons från Sydsten om de står för rensningen av spolplattan. Josefin
försöker att reda ut det med Sydsten till nästa möte. Peter ansvarar att ta hit en spolbil för att
rensa båda spolplattorna.

9.

Laddning av elbil
Styrelsen diskuterade hur vi skulle gå vidare i frågan om laddning av elbil. Det beslutades
att hålla ett mötet för garageägare, den 15 september 2018, där ett beslut hur föreningen
skall gå vidare skall fattas. Anders bokar lokal för detta möte. Mårten ansvarar för att skriva
ett mera omfattande underlag som skall presenteras för medlemmarna i denna fråga.

10. Övriga frågor

Ekonom iska Föreningen Ska nörsgå rden
.
o

Styrelsen diskuterade trafiksituation inom föreningens område. Det beslutades att
undersöka möjligheten att sätta upp flera fartgupp. Anders undersöker möjligheten och
kostnaden för detta.

Kicki åker iväg på semester några veckor. Josefin tar över ansvaret för gäststugan under
denna tid.

o

Kicki meddelade att föreningens verkliga huvudmannen är anmäld till bolagsverket.
Föreningen är en ideell förening som saknar en verklig huvudman (dvs. någon som
ytterst äger eller kontrollerar föreningen).

o
o

Styrelsens medlemmar signerade den aktuella nyckellistan.
Styrelsen beslutade att en kräftskiva för medlemmarna, utan kostnad för föreningen,

skall hållas den B:e september.

o

Vid felanmälningar till Sydantenn har en del medlemmar fått beskedet att endast
styrelsen för föreningen kan göra felanmälan. Detta stämmer inte överens med de rutiner
som styrelsen fått besked om i sin kontakt med Sydantenn. Anders kontaktar Sydantenn

för att försöka reda ut denna diskrepans.
Ll-. Nästa möte
Nästa möte
12.

blir den l-5 augusti klockan 18.30 hos Anders Niisson, Båtsmansvägen.

Mötets avslutande
Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 1l- juli 2018
Mötesordförande

,/,,4",r/,2
Mårten Pålsson

Anders Nilsson

