
Ekonomiska Föreni ngen Ska norsgå rden

Arsmötesprotokoll
Datum: 2019-03-09

Plats: Skanörs skola, Slåttervägen, Skanör

3 t Arsmötets öppnande

Föreningens ordförande Anders Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmÖtet öppnat.

§ 2 Vat av ordförande och sekreterare för stämman

Ärsmötet beslutade att vä1ja Anders Nilsson till mötesordförande och Mårten Pålsson till
mötessekreterare.

§ 3 Val av justeringsman tillika rösträknare

Arsmöret beslutade att välja Jörgen Hylen och Leif Göransson till justeringsmän tillika rÖsträknare.

§ 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ärsmötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst'

§ 5 Fastställande av röstlängd

Arsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 36 medlemmar och 4 fullmakter. Totalt 40 rÖster.

§ 6 Dagordningens godkännande

Ärsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Föredragande av föregående årsmötesprotokoll

Föredragande av föregående årsmötesprotokoll genomfördes av Anders Nilsson. ArsmÖtet beslutade

att lägga protokollet tilI handlingarna.

§ B Styrelsens årsberättelse för det förflutna räkenskapsåret

Styrelsens årsberättelse för det gångna året, som distribuerats tillsammans med kallelsen till
årsmötet, presenterades av Anders Nilsson. Ärsmötet beslutade att godkänna årsberättelsen och

lägga den til1 handlingarna,

§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning för det förflutna räkenskapsåret.

Föreningens kassör, Kicki Nordblad-Göransson, redogjorde för föreningens balans- och

resultaträkning för 2018. De uppmärksammades att trots att föreningens elförbrukning har minskat

så har inte kostnaderna för elen minskat. Anledningen till detta är höjda nätavgifter och ett ökat pris

för varje förbrukad kwh.

Budgeten för 2019, som distribuerats tillsammans med kallelsen till årsmötet, presenterades av

Kicki Nordblad-Göransson. Avgifterna för 2019 är oförändrade jämfört med föregående år. Detta
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innebär att medlemsavgiften är 1500 kr/år, avgiften för garage är 900 kr/år och avgiften till VA-

fonden är 200 kr/år. Arsrrötet beslutade att godkänna budgeten för 2019.

§ 10 Revisorns berättelse

Föreningens revisor Marcus Ahrling presenterade revisorsberättelsen fÖr årsmötet. ArsmÖtet

beslutade att godkänna revisorsberättelsen.

§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning

Arsmötet beslutade att godkänna föreningens balans- och resultaträkning, som distribuerats till

medlemmarna i samband med kallelsen.

§ L2 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Ärsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018,

$ 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslog att ersättningen skulle vara detsamma som beslutades föregående år (2018), det

vill säga ett totalt arvode på 52500 kronor.

Årsmötet beslutade att ersättningen till styrelseledamöter och revisor skall vara enligt styrelsens

förslag.

§ 14 Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorsuppleant

för kommande period

Kajsa Swärd presenterade valberedningens förslag till styrelseledamÖter, suppleanter, revisor och

revisorsuppleant för 2019.

§ 15 Val av styrelseledamöter jämte suppleant

Det fanns två kandidater til} posten som ordförande, Mårten Pålsson och Marcus Ahrling. Efter en

votering,, som utföll 21 röster för Mårten Pålsson och 19 röster fÖr Marcus Ahrling , beslutade

årsmötet att

välja Mårten Pålsson tili ordförande (nyval)

Ärsmötet beslutode ott

välja Kicki Nordblad-Göransson till kassör (omval)

välja Marcus Ahrling till sekreterare (nyval)

välja Peter Gustafsson Zaar till suppleant (omval)

välja Josefin Birde till suppleant (omval)

välja Benny Hedberg till suppleant (nyval)

§ 16 Val av revisor jämte suPPleant

Ärsmötet beslutade att

välja Jessica Björkegren till revisor (nyval)
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välja Bo Ariidsson till revisorsuppleant (omval)

§ L7 Val av valberedning

Ärsmötet beslutade att

välja Carin Pålsson att ingå i valberedningen (omval)

välja Cathrine Michelsen att ingå i valberedningen (nyval)

välja GunillaZaar att ingå i valberedningen (nyval)

§ 18 Ändrade stadgar

Då inga stadgeändringar förelåg besiutade årsmötet att hoppa över denna punkt.

§ L9Inlämnade motioner

1. Motion om justerad prissättning för gäststugan, där priset för sommar månaderna och speciellt

häsrveckan höjes. Gernot Kiebach upplyste att gäststugan inte kan hyras ut till utomstående

personer. De uttrycktes intresse av att bilda en grupp för att se över och rusta upp gäststugan.

Ärsmötet beslutade att bifalla motionen.

2. Motion om permanent borttagande av farthindren alternativt att de flyttas. Jan-Äke Hillarp

uttryckte önskemål om att farthindren skulle flyttas så att det var möjligt att köra över dem ett

hjulpar samtidigt. Mötet diskuterade de höga hastigheterna inom området och placeringen av

farthindren.

Ärsmötet beslutade att farthindren skall varq War'

Ärsmötet beslutade att avslå motionen.

3. Motion om borttagande av mellanväggen på spolplattan'

Ärsmötet beslutade att bifalla motionen

4, Motion om att ge styrelsen mandat för att fortsätta undersöka möjligheterna att installera fibernät

på Skanörsgården.

Ärsmötet beslutade att bifalla motionen

5. Motionen angående vart pengarna från föreningens fonder tagit vägen. Detta har varit uppe och

behandiats på tidigare årsmöten'

Ärsmötet beslutade att detta inte behöver utredas något merT.

§ 20 Övriga ärenden

Leif Göransson påtalade att bilar parkerad vid garagelängorna blir smutsiga troligen på grund av

nedfall från påväxten på norrsidorna av garagetaken'

Efter en fråga upplystes det att föreningens stadgar finns på föreningens hemsida.
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Arne persson framförde en fråga om dålig närvaro på styrelsemöte skulle fÖranleda

återbetalningsskyldighet av styrelsearvodet. Anders Nilsson svarade att styrelsen ansvarar för att

fördela och genomföra arbetet. Att närvara på styrelsemötena är bara en del av styrelsearbetet och

mycket arbete 1äggs ner utanför mötestiden'

Svårigheten att ibland höra vad som sades på årsmötet och önskemål att talarna skulle prata hÖgre

alternativt se över möjligheten att använda en högtalaranläggning vid nästa möte framfördes.

Det efterfrågades om det var möj1igt att ordna boendeparkering vid parkeringen på Båtmansvägen.

Styrelsen har tidigare diskuterat detta med Vellinge kommun och det går inte att genomföra.

§ 21 Mötets avslutande

Föreningens avgående ordförancle Anders Nilsson avtackades med blommor och present'

Mötesordförande Anders Nilsson tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Skanör den 1 april 2019
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