
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Styrelseprotokoll: Nr 2020-06 
   Protokoll fört vid Konstituerande möte,  
   Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 746000-9918 
Datum:  2020-06-17 
Plats:   Gäststugan, Skanör 
Närvarande:  Kick Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson, Marcus Ahrling, Josefin 

Birde och Cattis Hylén 
Förhindrad: - 

 
1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
2. Val av sekreterare 

Marcus Ahrling valdes att föra dagens protokoll. 
3. Val av justerare 

Josefin Birde valdes att justera dagens protokoll. 
4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 
5. Konstituering av styrelse 2020 

Styrelsens sammansättning för 2020 
Ordförande Mårten Pålsson 
Kassör  Kicki Nordblad-Göransson 
Sekreterare Marcus Ahrling 
Ledamot Cattis Hylén 
Ledamot Josefin Birde 
Suppleant - 
Benny och Peter har avböjt sina platser som suppleanter. En post som suppleant är 
därför vakant enligt stadgarna.  

6. Beslut om firmatecknare 
Styrelsen beslutade att Mårten Pålsson (19721017-4194) och Kicki Nordblad-Göransson 
(19480722-6982) äger rätt att teckna föreningens firma var för sig. 

7. Fördelning uppgifter 
Styrelsen beslutade att samtliga i styrelsen, oavsett ledamot eller suppleant, äger en röst. Vid 
lika antal röster avgör ordinarie styrelseledamöters röster. 
Marcus anmäler ny styrelse och firmatecknare till Bolagsverket.  
Mårten styr även om föreningens e-post adresser och uppdaterar hemsidan med de nya 
styrelsen och lägger in årets motioner på hemsidan. 
Styrelsens uppgifter (utöver ordinarie styrelse) fördelades: 
-Josefin ansvarar för gäststugan. Övriga är behjälpliga vid behov. 
-Cattis ansvarar för grönområden och leder trädgårdsgruppen. 
-Marcus hjälper till vid bokslut vid behov. 
Fördelning av arvode togs upp. Arvode fördelas utifrån förväntad arbetsinsats, till skillnad 
mot föregående år. Revisors och valberedningens totala arvode kvarstår oförändrat. Totalt 
bruttoarvode uppgår till 52 500 kr plus sociala avgifter. 
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8. Genomgång föregående mötesprotokoll 
-Vattenmätare är bytt 
-Toaletten byts efter sommaren. 

9. Avstämning ekonomi 
Inget anmärkningsvärt. Medlemsavgifter samt avgift för garage- och VA-fond skickas ut. 
 

10. Beslut från årsmöte 
-Medlemsavgiften är 1 500 kr för 2020. 
-Lista över verktyg som kan lånas ska skapas och finnas på hemsidan. 

 -Belysning på garage tas ner. Elektriker tas in. 
 -Förtydligande kring hur VA-fonden ska användas ska tas fram. 

11. Övrigt 
Gäststugan 
Arbetet fortsätter med löpande förbättringar av stugan. 
Spolplatta 
Marcus undersöker möjligheten att sätta lås, då obehöriga använder plattan.  
Farthinder 
Ska tas fram. 

 Fiber 
 Styrelsen undersöker intresse för Sydantenns alternativ, som presenterades innan årsmötet. 

Grönområde 
Avtalet är förlängt över året. Mårten kontaktar Henrik, både för planering och för att viss 
förbättring behövs. 
Trädgårdsdag 
Bestäms vid senare tillfälle. 
Underhållsplan 
Tas fram. 

12. Nästa möte  
Nästa mötet blir den 18 augusti klockan 18.30.  

13. Mötets avslutande 
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 
 
 
Skanör den 17 juni 2020 
 
Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 
 
 
Marcus Ahrling  Mårten Pålsson  Josefin Birde 


