
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Styrelseprotokoll: Nr 2021-03 
Datum:  2021-03-09 
Plats:   Gäststugan 
Närvarande:  Mårten Pålsson, Marcus Ahrling, Kicki Nordblad-Göransson, Josefin 

Birde och Cattis Hylén 
Förhindrad: - 

 
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 föregående mötesprotokoll 

 Spolplattan. Josefin har gjort en skrivning till årsmötet gällande spolplattans brister, 
vilka gör att den inte uppfyller miljökraven. Årsmötet kommer ta ställning till om 
investeringar ska göras för att kunna öppna plattan igen samt de ökade löpande 
kostnaderna som det kommer medföra. 

 Sydantenn. Faktura för avklippt kabel i samband med renovering hos en medlem. 
Styrelsen anser att det inte ska belasta föreningens medlemmar, utan fastighetsägaren 
eller byggfirman. 

 Fiber. Vi inväntar svar från Sydantenn, som tyvärr dröjt. 

 Nya soptunnor i området. Styrelsen har sedan en tid haft dialog med kommunen för 
att fastställa alternativen för området. Dialogen fortsätter för att undvika dåliga 
alternativ och styrelsen är positiva till att flera medlemmar engagerat sig direkt mot 
kommunen. Föreningen kan endast vara en enad röst möt kommunen men är inte en 
avtalspart. 

 Underhållsplan för garagen är framtagen och arbetas vidare med.  

 Undersökning av möjlighet till eventuella banklån. Marcus har fortsatt diskussioner 
med Handelsbanken, som driver frågan internt. 

 Postbox uppsagd. Ny brevlåda beställd. 
 
 

5. Avstämning ekonomi 
Kicki rapporterar att inget anmärkningsvärt finns att nämna kring ekonomin. Marcus har 
skickat förslag till budget till övriga styrelsen. Två förslag kommer att lämnas till 
årsstämman. Ett i nivå med föregående år och ett förslag där styrelsearvodet avstås för 2021 



Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
till förmån för en satsning på renovering av gäststugan. Garageavgiften föreslås höjas med 
100 kr.  
 

6. Årsmöte 2021 
Vi kan tyvärr inte boka Skanörs Skola, vilket gör att mötet oavsett väder kommer hållas 
utomhus. Kallelse är klar och skickas ut den 27 mars. 

 
7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

8. Nästa möte  
Nästa möte blir den 6/4 klockan 18.00. 
 

9. Mötets avslutande 
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 
 
Skanör den 9 mars 2021 
 
Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 
 
 
Marcus Ahrling  Mårten Pålsson  Josefin Birde 


