
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården

Styrelseprotokoll: Nr 2022-05
Datum: 2022-05-02
Plats: Sjökaptensvägen 1
Närvarande: Cattis Hylén, Mårten Pålsson, 

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

-

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. Nycklar
Kvarstår att ta fram nycklar till Håkan och Martin.

5. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter

6. Fiber – (info, gäststuga, förråd placering)
Information från Sydantenn till boende ska gå ut snart …. 
Besök i området nu på fredag 6/5 av Cable Quick. Martin och Mårten är på plats.
Håkan har tagit fram uppdaterad kabel-tv-information från Ledningskollen och kan 
vara behjälplig vid ev frågor.

7. Gemensam sophantering atriumhusen – (info, gäststuga, förråd placering)
Kommunen tittar på nytt fabrikat på sopkärl då det krävs brandsäkrade kärl.

8. Gäststugeutskottet
Yttre renovering gäststuga prioriteras under året men sker först under höstsäsongen.
Jordfelsbrytare är beställd.
Ulrika uppdaterar info hemsida/Gäststuga hur man gör om säkringen går + infobrev för
hyresgästerna. Ej klart.
Fortfarande en vecka ledigt under juli månad….



9. Garageutskottet 
Nya armaturer diskuteras i garageutskottet. Val av armatur presenteras för styrelsen 
innan beslut. Ej klart.
Takpannor som är sönder byts ut (samt kontroll att det inte regnar in). Det regnar inte 
in, kontrolleras.
En garageport har blåst sönder och det är identifierat fler som har uppruttna karmar.
Snickare ska ordnas att laga här och nu kortsiktigt, svårt att hitta någon som kan/vill 
hjälpa till.

10. Grönyte-utskottet
Trädgårdsdag 8 maj kl 10-13. Avslut med korvgrillning. 
(Graffitti på spolplattas plåtväggar tas bort då)
Ulrika bokar ett stort släp.
Cattis köper sopsäckar.

11. 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. Kvarstår.

12. Ekonomi
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. Kvarstår.

13. Försäkring
Mårten undersöker föreningens försäkringsskydd. 
(Åkgräsklippare, fibernät, Leif som ”gräsklippare” etc)
Vi saknar bl a personförsäkring. Offerter håller på att tas in.

14. Kommunikation
Det vore bra om vi kunde hitta hantverkare att rekommendera på vår hemsida. Alla får 
ett ansvar att försöka identifiera dessa. OBS! Godkännande av hantverkaren innan 
uppläggning på hemsidan. (GDPR)
Info om kräftskiva presenteras på hemsidan. Ulrika ansvarar.

15. Övrigt
Utskott som har en avsatt beslutad budget tar fram en plan för vad pengarna ska 
avsättas till. När denna plan är godkänd av styrelsen ges ansvarig för utskottet mandat 
att avsätta dessa medel.

16. Nästa möte
30 maj kl 18.00



17. Mötet avslutas

Skanör den 2 maj 2022 

Vid protokollet Mötesordförande        Justerare 

Ulrika Nordeborg Mårten Pålsson        Cattis Hylén


