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1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare & justerare
Marcus Ahrling 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
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
5. Avstämning kvarstående punkter
 Gäststugans duschkabin monteras ner i helgen och därefter bokas tid för byte av
vattenmätare.
 Vi inväntar offert från Bredband2 innan vi bokar möte med medlemmar, för att ha hela
bilden. Förhoppningsvis kan möte anordnas i samband med årsmötet.
 Beskärning av träd utförd. Viss beskärning måste vänta till rätt säsong.
 Installation av toalett undersöks i helgen.
 Nya soptunnor i kommunen diskuterades. Enligt kommunen finns inget beslut.
 Parkeringsplatser Båtsmansvägen. Peter lämnar motion om detta till årsmötet.
6. Avstämning budget
 Kostnader för helåret gick igenom. Grönområde under budget. I övrigt inget
anmärkningsvärt. Budget inför 2020 diskuterades, framförallt årsavgiftens storlek då
föreningen haft positiva resultat senaste åren och stor kassa för löpande verksamheten.
Kostnader ligger jämnt över åren, bortsett från grönområden som varit långt under
budget de senaste två åren p.g.a torkan. Förslag på budget tas fram av styrelsen till nästa
möte.
7. Planering årsmöte
Årsmöte hålls 21/3 på Skanörs skola. Hållpunkter inför mötet:
 8 februari
Årsredovisning till revisor senast detta datum
 8 februari
Kallelse + fullmakt skickas tidigast ut
 22 februari
Kallelse + fullmakt skickas senast ut
 11 mars
Senaste datum för ärende eller motion som ska behandlas på stämman
(till styrelse 10 dagar innan stämman.)
 14 mars
Inkomna motioner med svar/kommenterar från styrelse skickas ut.
 21 mars
Årsmöte

Ekonomiska Föreningen Skanörsgården
 Telefonnummer till valberedning ska göras tillgängligt för medlemmarna.
 Samtliga i styrelsen avser att ställa upp för omval.
8. Övriga frågor
 Avtal för grönområden fortsätter över 2020.
 Grönområden diskuterades. Kan man göra något för att de ska användas mer? Josefin
undersöker och tar upp i motion inför årsmötet.
 Peter tog upp att det kan vara klokt att vid en fiberinstallation även passa på att gräva ner
kablar till garagelängorna, för framtid möjlighet att ladda bilar. Undersökts vidare.
 Minskade uppslutningen vid trädgårdsdagarna diskuterades. Frågan tas upp vid årsmötet.
Om endast enstaka medlemmar bidrar kan eventuellt dessa tjänster köpas av entreprenör.
9. Nästa möte
Nästa möte blir den 18/2 klockan 19.00.
10. Mötets avslutande
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet.
Skanör den 22 januari 2020
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