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

2. Yal av sekreterare & justerare
Anders Nilsson valdes till att föra dagens protokoll. Peter Gustafsson
valdes att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordningen.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

5. Avstämning föregående punkter
. Mårten har nu verifierat att förnyelsen av servituten genomförd.
. Kicki har kontaktat Vellinge kommun angående skötsel av buskage

längs Båtsmansvägen vilket resulterat att kommunen nu har
åtgärdat detta.

. De planerade renoveringsarbetena på garagelängorna är nu
genomförda.

. Spolbil till spolplattan är beställd till denna vecka (33) Där detta är
gjort och kostnaden blir känd diskuterar vi hur den ska fördelas
mellan föreningen och övriga. Josefin får forlfarande ingen respons
från Sydsten om de står för rensningen av spolplattan. Josefin ska
igen reda ut det med Sydsten till nästkommande möte.

. Kostnaden för 5 stycken nya farlgupp hamnar på ca 6000 kr.
Anders bevakar om det kommer några erbjudande under
kommande två månader. Nya fartgupp kommer att beställas senast
i slutet på september för utplacering under nästa år.

. lntresset för kräftskivan är svalt. Hitintills har vi inte fått in en enda
anmälning Vi avvaktar några dagar till men om intresset är fortsatt
svagt kommer vi att ställa in det.

. Felanmälningar till Sydantenn fungerar fortfarande inte på det sätt
vi kommit överens med Sydantenn. Anders har ännu inte lyckats få
ett svar från Magnus på Sydantenn. Uppkomna problem hos
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boende i området har vi löst genom felanmälning via styrelsen.
Ansträ ng n i n garna foftsätter.

. Möte för garageägarna gällande laddning av elbil är bestämt till
den '15 september 2018. Då fattar vi ett beslut hur föreningen skall
gå vidare i denna fråga. Mårten ska ta fram ett underlag som
skickas ut till deltagare innan mötet.

6. Avstämning budget
Kicki rapporterade om det aktuella läget iföreningens ekonomi.
lntäkter och utgifter i linje med budget. Kicki har gjort en djupare
analys gällande hur betalningen till Sydantenn konterats och vi har nu
en klar bild över hur detta har gjotls. Problemet är löst.

7. Laddning av elbil
lnget nytt på denna punkt. Punkten är flyttad till kvarstående punkter.

8. övriga frågor
o Mötet beslutade att vi ska göra en detaljerad redovisning av det

ekonomiska resultatet en gång i kvartalet. Vi fortsätter att
övergripande redovisa det ekonomiska resultatet månadsvis.

. Vi kommer att ta hjälp av en extern revisor som heter Pia Lowe när
vi ska upprätta föreningens årssammanställning.

. Vi konstaterar att vi har en fodsatt bra trend gällande
elförbrukningen i gäststugan. Det är viktigt att vi håller i det och
stänger ner elektrisk utrustning när så är möjligt.

. Peter byter lampan ovanför ytterdörren på gäststugan som är
sönder och gör samtidigt en inventering av gäststugans övriga
ljuskällor så vi kan köpa in ett mindre förråd av LED-lampor som
ska finnas i gäststugan.

. Kicki kontaktar banken så vi kan få ett bankkort till föreningen
istället för att vi ska använda våra privata bankkort vid före-
kommande inköp.
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Jan-Ake Hillarp har via mail ställt en fråga gällande fiber som
ersättning till den TV/bredbandslösning från Sydantenn som vi har
idag. Anders ska kontakta ett antal leverantörer för att försöka få
fram en kostnad för detta.
Elförbrukningen för längorna på Sjökaptensvägen har sjunkit men
nu har förbrukningen för längorna på Styrmansvägen skjutit i

höjden.

9. Nästa möte
Nästa möte blir den 12 september hos Kicki Göransson-Nordblad,
Matrosgången 9.

10. Mötets avslutande
Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 15 augusti2018

Vid protokol let/Mötesordförande
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Justerare

Peter Gustafsson


