
Ekonom iska Föreningen ska nörsgå rden
Styrelseprotokoll: Nr2018-09
Datum: 2018-09-12
Plats: Matrosgången g, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Josefin Birde, Kicki Nordblad-Göransson,

Förhindrad, yårten Pålsson och Peter Gustafsson

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anders Niisson öppnade möret och hälsade alla välkomna
2, Val av sekreterare & justerare

Mårten Pålsson valdes att föra dagens protokoll och Josefin Birde 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

' Spoibilen har varit och rensat båda spolplattorna. Fakturan för detta arbete har kommit.
Josefin får fortfarande ingen respons från Sydsten angående betalning. Josefin försöker
till nästa möte att få svar från dem.

' Anders fortsätter att bevaka om det kommer nya erbjudanden på fartgupp.

' Anders har fått ett svar från Magnus på Sydantenn att de har/skall förtydtiga
instruktionerna för felanmälning hos sin kundtjänst. Vi awaktar och ser om det får
resultat.

' Mötet för garageägarna gällande laddning av elbil är iördagen den 15 september 2018.
Mårten ordnar nyckeln till möteslokalen.

' Anders har kontaktat Sydantenn, Bredband 2 och Telia angående kostnad för fiber i
föreningen. Vi awaktar deras svar.

' Peter byter Iampan ovanför ytterdörren på gäststugan och inventerar de övriga
Ijuskällorna. Han kontrollerar samtidigt att uppvärmning och övrig elförbrukning är
minimerad.

6. Avstämning budget
Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. Utgifterna för
grönområdena ligger under budget p.g.a. lite klippning under sommarens torka. övriga
intäkter och utgifter ligger i linje med budget.

7. Övriga frågor

' Kicki och Anders bokar in ett möte med Pia Lowe som skall hjälpa till med atr upprätta
föreningens årsbokslut.

. Anders lämnar skyltarna för spolplattorna till Peter som ansvarar för att sätta upp dem.
o Styrelsen diskuterade beläggningen på gäststugan och eventuella renoveringsbehov.
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. Magnus Bergström har kontaktat styrelsen om beskärning av en hänggpil utanför

tomten. Anders har skickat en förfrågan till Henrik Hansson som sköter grönområdena

angående detta.

. Styrelsen bestämde att ordna trädgårdsdag den 29 september mellan klockan l-0-12, och

ha samma upplägg med korvgrillning som föregående tillfälle. Anders fixar inbjudan till
denna.

Nästa möte

Nästa möte blir den 3 oktober klockan 18.30 hos Mårten Pålsson, Båtsmansvägen 53.

Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 29 september 2018
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