
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården

Styrelseprotokoll: Nr 2022-04 (inkl konstituerande styrelsemöte)
Datum: 2022-04-04
Plats: Sjökaptensvägen 1
Närvarande: Cattis Hylén, Mårten Pålsson, 

Ulrika Nordeborg, Martin Steffensen,
Ulrica Cewer, Leif Göransson, Håkan Johansson

Förhindrad:

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare och justerare
Ulrika Nordeborg valdes att föra dagens protokoll och Cattis Hylén valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

4. Konstituering av styrelse 2022
Kassör – Ulrica Cewer
Sekreterare – Ulrika Nordeborg

5. Firmatecknare
Enligt de nya stadgarna ordförande och kassör i förening

6. Fördelning uppgifter
Ansvarig gäststuga – Cattis Hylén
Gäststugeutskott – Ulrika Nordeborg
Garageutskott – Mårten Pålsson
Grönområdesgrupp – Cattis Hylén

7. Ledningskollen
Håkan Johansson

8. Anmälan bolagsverket (förändringar styrelsen och nya stadgar)
Mårten Pålsson

9. Uppdatering hemsida och e-postadresser
Mårten Pålsson

10. Nycklar
Mårten upprättar en nyckellista och tillverkar fler nycklar så att samtliga i både 
styrelsen och suppleanter har nyckel till gäststugan (inkl förråd).
Ulrika uppdaterar info hemsida/Gäststuga hur man gör om säkringen går + infobrev för
hyresgästerna.



11. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter

12. Fiber – (info, gäststuga, förråd placering)
Information från Sydantenn till boende ska gå ut snart …. 
Installation och abonnemang till Gäststugan blir utan kostnad enligt besked från 
Sydantenn.
Central för fiber placeras i Gäststugans förråd. OBS! Säkerställ att detta placeras så 
långt in i hörnet som möjligt, direkt till höger om dörren när man kommer in.
Martin Steffensen och Håkan Johansson tar över ansvaret för att driva projektet för 
föreningens räkning.

13. Gemensam sophantering atriumhusen – (info, gäststuga, förråd placering)
Nya konsulter från kommunen har varit på besök i området. 
Ulrika väntar fortfarande på återkoppling om när arbetet ska påbörjas.

14. Gäststugeutskottet
Yttre renovering gäststuga prioriteras under året men sker först under höstsäsongen.
Jordfelsbrytare installeras. Ulrika får förslag på elektriker-kontakter från Martin och 
Håkan

15. Garageutskottet 
Banklån för renovering. Återkoppla negativt besked till banken
Nya armaturer diskuteras i garageutskottet. Val av armatur presenteras för styrelsen 
innan beslut.
Lås bytta för de som anmält behov.
Takpannor som är sönder byts ut (samt kontroll att det inte regnar in). 

16. Grönyte-utskottet
Trädgårdsdag 8 maj kl 10-13. Avslut med korvgrillning. 
Ulrika går ut med inbjudan till boende och uppdaterar hemsidan.
(Graffitti på spolplattas plåtväggar tas bort då)

17. Trivsel-utskottet
Kräftskiva efter sommaren på samma sätt som tidigare tradition. Preliminärt datum 20 
augusti. Alla undersöker vilka tält vi kan få tag på. 
Birgitta Rehnlund och Ulrika undersöker intresset bland boende för aktivitet 
Vinprovning i området.

18. Ekonomi
Mårten uppdaterar e-mailadresser och Ulrica ansvarar för att skicka ut fakturor 
avseende medlemsavgifter och andra avgifter.
Mårten och Ulrica bokar möte för överlämning av samtliga kassörsuppgifter.
Mårten säkerställer att Marcus lämnar in föreningens deklaration till Skatteverket
Trädgårdsutskottet får ett eget ”konto” för uppföljning under året mot budget samt 
möjlighet att överföra medel mellan kalenderåren.



19. Teams
Ulrika lägger in samtliga i föreningens Teamsgrupp

20. Försäkring
Mårten undersöker föreningens försäkringsskydd. 
(Åkgräsklippare, fibernät, Leif som ”gräsklippare” etc)

21. Samfällighet?
Styrelsen låter denna aktivitet vara vilande under året.

22. Nästa möte
Längre möte den 2 maj kl 18.00 inkl middag. Ulrika ansvarar och Martin är behjälplig!

23. Mötet avslutas

Skanör den 4 april 2022 

Vid protokollet Mötesordförande        Justerare 

Ulrika Nordeborg Mårten Pålsson        Cattis Hylén


