
Ekonomiska Foreni ngen Ska nörsgården

Styrelseprotokoll: Nr 2019-1

Datum: 2019-01-08

Plats: Matrosgången 7, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Josefin Birde, Mårten Pålsson

och Peter Gustafsson Zaar
Förhindrad: Kicki Nordblad-Göransson

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 Zaar 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
o Josefin meddelade att Sydsten inte vill stå för halva kostnaden för spolbilen som rensade

spolplattorna. Styrelsen beslutade att fundera till nästa möte hur vi skall gå vidare.
o Peter har tagit bort fartguppen för vintern. Vi awaktar med eventuella inköp av nya

fartgupp och höjning av de befintliga till våren.
o Anders och Mårten har ett möte den 10 januari med Sydantenn angående fiberlösning.
o Peter har stängt spolplattorna för vintern. Skyltarna monteras när spolplattorna öppnar

igen.
. Grinden vid Styrmansvägen är reparerad.

o Peter har inte hört något nytt om det krånglande låset på garaget.

o Den spruckna takpannan på garaget vid Styrmansvägen åtgärdas av Peter och Mårten.

o Styrelsen beslutade att awakta med ny bäddsoffa i gäststugan till våren. En frostvakt till
städförrådet är inköpt men ej monterad. Mårten gör detta.

o Aida Prag på Vellinge kommun har ännu inte återkommit till Anders angående publika

Iaddstationer på Skanörsgården.

o Kostnaden för elnätsabonnemanget för gäststugan kommer att bli lägre om det byts till
ett abonnemang med småbrukartaxa om den årliga förbrukningen ligger under 8000

kwh. Då förbrukningen framöver bedöms ligga under detta beslutade styrelsen att

abonnemanget byts. Mårten gör detta.

o Peter har smyckat infarterna till garagelängorna med granar.



6.

7.

Ekonomiska Föreningen Ska nörsgå rden

Uppföljning resultat 20 1,8

Anders presenterade utfallet för föreningens resultat för 2018.

Budget 2019

Kicki var ej närvarande och denna punkt skjuts till nästa möte.

Planering inför årsmötet
Anders bokar matsalen på Skanörs skola hos Vellinge kommun. Anders presenterade de

datum som gäller inför årsmötet.

28 januari Kallelse + fullmakt skickas tidigast ut

2B januari Årsredovisning till revisor senast detta datum

5 februari Styrelsemöte

18 februari Kallelse + fullmakt skickas senast ut

27 februari Senaste datum för ärende eller motion som ska behandlas på stämman.

27 februari Styrelsemöte

Inkomna motioner med svar/kommenterar från styrelse skickas senast ut.

Styrelsemöte

Ärsmöte

1 mars

6 mars

9 mars

nör denka

(d

S

Anders börjar med att skriva årsberättelsen och skickar sedan den till övriga
styrelsemedlemmar för genomläsning och eventuella korrigeringar.

9. Förslag/ändringar styrelse 2019

Anders meddelade att han stiger av styrelsearbetet. Valberedningen informeras så att de kan

starta sitt arbete med att ta fram ett förslag på föreningens styreise för 2019.

10. Övriga frågor
. Kicki har föreslagit att betongsuggorna vid parkeringen på Båtsmansvägen skall bytas

ut till blomlådor. Anders kontaktar kommunen och undersöker möjligheten att göra

detta.

o Det har inkommit klagomål på de 1ätta lastbilarna med släp som parkerar vid
Båtsmansvägen och som kör/genar över gräsmattan. Anders kollar upp detta.

1-1,. Nästa möte

Nästa möte blir den 5 februari klockan 18.30 hos Kicki Nordblad-Göransson, Matrosgången

9.

12. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Mötesordförande

/(r-- /4
Justerare

16 januari 2019

Anders Nilsson Peter Gustafsson Zaar


