
Ekonom iska Föreningen Ska nörsgården
Styrelseprotokoll: Nr 2018-'t1

Datum: 2018-11-06

Plats: Båtsmansvägen 13, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Kicki Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson

och Peter Gustafsson
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 och 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
. Då Josefin inte var närvarande på nätet fanns ingen ny information om hur Sydsten

ställer sig till att stå för halva kostnaden för spolbilen. Kicki lämnar fakturorna till
Josefin.

. Inga nya erbjudanden om fartgupp har inkommit och vi avaktar med inköp av nya
fartgupp för att se hur efterlevnaden av hastighetsgränserna inom området utvecklas. De
befintliga fartguppen är ännu inte höjda. Då fartguppen snart tas bort för vintern avaktar
vi med en eventuell höjning.

' Anders hade ett möte med Sydantenn den B oktober angående möjligheterna och
kostnaderna för fiber i föreningen och de skulle återkomma med ett förslag. De har ännu
inte återkommit. Bredband2 har heller inte inte återkommit med offert.

. Peter har byn lampan ovanför ytterdörren på gäststugan.

' Peter har köpt plåtar till skyltarna vid spolplattorna. De är inte monterade och uppsatta

ännu,

' Henrik Hansson har fått uppdraget att slutföra de kvarvarande arbetena som inte hanns

med på trädgårdsdagen.

' Grinden vid Styrmansvägen är fortfarande sönder. Peter tar en bild på detta och gör en

felanmälan til1 kommunen.

' Anders har kontaktat kommunen angående potthålen på Matrosgången. Kicki meddelade

att det nu är asfalterat och färdigt.
. Peter ansvarar för att kolla upp det krånglande 1åset på garaget.

. Föreningens hantering av mail vid utskick är nu uppdaterade och skall fungera.

' Insynsskyddet till gäststugan är inköpt men ännu inte uppsatt. Peter gör detta.

. Lagerhyllan till gästugan är inköpt och monterad.



Ekonomiska Föreningen Ska nörsgå rden

Avstämning budget
Anders och Kicki har haft ett möte med Pia Lowe som skall sköta föreningens årsbokslut.

Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. Posten övriga utgifter ligger

över budget och posten grönområdena ligger under budget som tidigare. Resterande intäkter

och utgifter ligger i linje med budget.

Laddning elbil
För att utröna möjligheten att få publika laddstationer installerade på Skanörsgården har

Anders kontakat samordnaren för laddstationer, Aida Prag, på Vellinge kommun ett flertal

gånger och lämnat meddelanden. Hon har ännu inte återkommit.

M har fått tips om en boende inom området som skulle kunna hjälpa oss att driva frågan om

Iaddstationer gentemot kommunen. Vi avaktar att kontakta henne tills dess att samordnaren

på kommunen l-rört av sig.

Både konsulterad elektriker och leverantör som installerar elsystem och laddstationer till
elbilar säger att de inte installerar laddstationer på föreningens befintliga elcentraler med 16

Ampere. Då installation av laddstationer då kräver investeringar i elsystemen i garagen och

något sådant stöd inte finns i föreningen i dagsläget beslutades att lägga frågan om

laddstationer i garagen på is,

8. Övriga frågor
o Mårten meddelade att det är en sprucken takpanna närmast hängrännan på ett av garagen

vid Styrmansvägen. Peter kollar upp detta.

. Styrelsen diskuterade rutiner för att säkerställa att elförbrukningen är minimerad i

gäststugan när den inte har några gäster. Kicki informerar Peter om kommande

uthyrningar vid varje styrelsemöte så att. Mårten skall se över möjligheten att använda

föreningens bokningssystem för påminnelser.

. Mårten ser till att föreningens webbplats är uppdaterad då webbleverantören meddelat

att stödet för PHP 5.6 och 7.0 upphör i december.

. Vi inventerar vad som behöver göras i gäststugan till nästa möte.

9. Nästa möte

Nästa möte blir den 4 december klockan 18.30 hos Josefin Birde, Matrosgången7.

1"0. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 21 november 2018
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