
Ekonomiska Föreningen Ska nörsgå rden

Styrelseprotokoll: Nr 2019-3
Datum: 2019-02-27

Plats: Båtsmansvägen 53, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Kicki Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson,

Förhindrad, ]osefin 
Birde och Peter Gustafsson zaar

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 Josefin Birde valdes att justera dagens

protokoll.

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och avstämning kvarstående punkter
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

o Vi ar,'vaktar med eventuella inköp av nya fartgupp och höjning av de befintliga till våren.
. Anders och Mårten hade ett möte med Sydantenn den 26 februari angående fiberlösning.

De presenterade vad som sades under mötet för styrelsen.
r De nya skyltarna på spolplattorna monteras när spolplattorna öppnar igen efter vintern.
. Ingen återkoppling från Vellinge kommun, om möjligheten att byta betongsuggorna vid

parkeringen på Båtsmansvägen till blomlådor, har inkommit.

5. Ekonomi
Kicki redovisade det aktuella läget i föreningens ekonomi. En okänd inbetalning på 600 kr
har inkommit till föreningen från Vellinge kommun. Kicki reder ut vad denna härrör ifrån.

6. Avstämning inför kommande årsmöte

Anders gick igenom planeringen inför det kommande årsmötet. Styrelsen gick igenom och

skrev svar till de inkomna motionerna. Kicki skriver ut motionerna och styrelsens svar och

Mårten och Josefin delar ut dem till medlemmarna fredagen den 1 mars.

7. Övriga frågor
Bo Olsson har inkommit med synpunkter rörande kommunens vinterväghå1Ining i området.

Bo Olsson önskar att kommunen hellre saltar än sprider stenkross samt önskar att

kommunen snarast borstar upp det befintliga stenkrosset. Mårten hör med kommunen och

svarar Bo.
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8. Nästa möte

Nästa möte blir den 6 mars klockan 18.30 hos Anders Niisson, Båtsmansvägen 51.

9. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 28 februari 2019

Mötesordförande Justerare

,A*'rlD
Anders Nilsson sefin Birde


