Ekonomiska Föreningen

Ska nörsgå

rden

Styrelseprotokoll: Nr 2018-12

Datum:
Plats:
Närvarande:
Förhindrad:
L.

2018-12-04
Båtsmansvägen 13, Skanör
Anders Nilsson, Kicki Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson
och Peter Gustafsson Zaar
Josefin Birde

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 Zaar 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
' Josefin var ej närvarande så ingen ny information om hur Sydsten stäiler sig till att stå
för halva kostnaden för spolbilen.
' Peter tar bort fartguppen för vintern. Vi awaktar med eventuella inköp av nya fartgupp
och höjning av de befintliga till våren.
. Sydantenn har bokat ett möte i januari för att diskutera fiber i föreningen. Anders och
Mårten går dit. Bredband2 har inte återkommit med offert.
' Skyltarna vid spolplattorna är inte monterade och uppsatta ännu. Peter gör detta.
. Henrik Hansson har slutfört de kvarvarande arbetena som inte hanns med på
trädgårdsdagen.
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Peter har felanmält grinden

vid Styrmansvägen till kommunen.

Peter ansvarar för att kolia upp det krånglande Iåset på garaget.
Peter har satt upp insynsskyddet på sidoljuset vid ytterdörren på gäststugan.

vid Styrmansvägen.
Mårten meddelade att det inte går att använda bokningssystemet för att skicka
påminnelser att kolla att elförbrukningen är minimerad i gäststugan. Rutinen för att
säkerställa att e1förbrukningen i gäststugan är minimerad är att Kicki meddelar Peter när
Peter och Mårten åtgärdar den spruckna takpannan på garaget

gäststugan är uthyrd.

Mårten har uppdaterat föreningens webbplats så att den är kompatibel med
webbleverantörens förändrade stöd för äldre PHP versioner.
Styrelsen diskuterade vad som behöver åtgärdas i Gäststugan. Det beslutades att endast
fokusera på det mest akuta. Det finns ett behov av en ny bäddsoffa då den nuvarande är
trasig. Styrelsen undersöker utbudet av bäddsoffor

till

nästa möte. Det behöver

installeras en frostvakt i städförrådet i gäststugan då det finns risk för att vattenledningar

fryser där. Mårten inhandlar och installerar en frostvakt.

Ekonomiska Föreni ngen
6.

7.

Ska

nörsgården

Avstämning budget
Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. Kostnaden för el för
garagen och gäststugan ligger över budget för 2018. Som tidigare ligger kostnaden för
grönområden under budget och posten övriga utgifter över budget.
Laddning elbil
Anders har fortsatt försökt få kontakt med Aida Prag, på Vellinge kommun för att utröna
möjligheten att få publika laddstationer instalierade på Skanörsgården. Hon har ännu inte
återkommit.

B.

Övriga frågor

o

Mårten undersöker hos EON om elnätsabonnemanget behöver förändras nu när

årsförbrukningen för gäststugan ligger under 8000 kwh.

o
o

Peter stänger av spolplattorna för vintern under veckan.

Det beslutades att Peter köper in granar och belysning för utsmyckning vid infarterna

tiil

garagelängorna.

o

Styrelsen diskuterade det kommande årsmötet. Styreisens svar på inkomna motioner

skall skickas ut till medlemmarna innan årsmötet.

.

Styrelsen diskuterade problematiken med att den första avgiften

till

Sydantenn för nästa

år skall betalas innan betalning inkommit från medlemmarna.

o

Peter föreslog att ett öppet hus eller glöggmingel skulle anordnas för

i

gäststugan.

Styrelsen beslutade att ha förslaget i åtanke till julen 20L9.

9.

Nästa möte
Nästa möte

L0.

blir den

B

januari klockan 18.30 hos Josefin Birde, Matrosgången7.

Mötets avslutande
Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 14 december 2018
Mötesordförande

/L4^,.,24
Anders Nilsson

Peter Gustafsson Zaar

