Baggårdens samfällighetsförening
Messlingen

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010
Tid:
2010-09-11 kl 10.00
Plats:
Björklid, Messlingen
Deltagare: Lennart Junermark (ordf), Göran Israelsson, Stefan Olsson, Bertil Jäderberg,
Patrik Nilsson, Elise Nilsson, Stefan Eriksson, Stig Strand, Hans Wall, Ulla
Wiklund, Rasmus Bergqvist, Lars Tarre, Torgny Englund, Sture Frykfors.
Dessutom deltog Ruth Rydh (kassaförvaltare) och Tommy Jonsson
(entreprenör) samt Ronny Jonsson.
§1

Ordinarie föreningsstämmans öppnande
Den ordinarie föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Lennart
Junermark.

§2

Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Till mötesordförande valdes Lennart Junermark och till mötessekreterare valdes
Göran Israelsson.

§3

Godkännande av röstlängd
Den upprättade röstlängden godkändes (bilaga 1).

§4

Val av justeringspersoner
Stämman valde Elise Nilsson och Patrik Nilsson till att justera stämmans
protokoll.

§5

Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman konstaterade att kallelse skett i enlighet med § 13 i stadgarna.

§6

Godkännande av dagordning
Den upprättade dagordningen godkändes (bilaga 2).

§7

Styrelsens årsredovisning
Den upprättade verksamhetsberättelsen föredrogs. Denna godkändes och lades
till handlingarna (bilaga 3).

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning
Den upprättade resultat- och balansräkningen föredrogs. Denna godkändes och
lades till handlingarna (bilaga 4).

§9

Revisorernas berättelse
Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen lästes upp av
ordföranden. Denna godkändes och lades till handlingarna (bilaga 5).

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/10.

§ 11

Beslut med anledning av föreningens resultat
Stämman beslutade att årets överskott 8 515,64 kr skulle överföras i ny räkning.

§ 12

Inkomna ärenden
Inga skriftliga ärenden hade inkommit till styrelsen.

§ 13

Beslut om årsavgiftens storlek
Stämman beslutade att avgiften för verksamhetsåret 2010/11 skall vara
oförändrad 850 kr per andel.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Bertil Jäderberg presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och
suppleanter. Stefan Olsson hade avböjt omval. Stämman beslöt i enlighet med
förslagen. Mandatet löper enligt stadgarna till nästa ordinarie föreningsstämma.
Till styrelseledamot och ordförande valdes Lennart Junermark (återval).
Till ordinarie ledamöter valdes dessutom Göran Israelsson (återval) och Lars
Wiklund (nyval).
Till suppleanter valdes Edvin Jonsson (återval) och Stefan Eriksson (återval).

§ 15

Val av revisor och suppleant
Bertil Jäderberg presenterade valberedningens förslag till revisorer och
suppleant. Stämman beslöt i enlighet med förslagen. Mandatet löper enligt
stadgarna till nästa ordinarie föreningsstämma.
Till revisorer valdes Inger Mattsson (återval) och Lars Casserberg (återval).
Till revisorssuppleant valdes Gösta Norelius (återval).

§ 16

Val av valberedning inför årsstämman 2011
Bertil Jäderberg och Egon Regefalk hade förklarat sig villiga till återval. Inga
fler förslag framfördes. Stämman beslöt att återvälja Bertil och Egon.

§ 17

Övriga ärenden
a) Inrättande av ny fastighet
Baggården AB har hos Lantmäteriet ansökt om att få inrätta en ny fastighet
inom föreningens område. Enligt besked har Lantmäteriet ännu inte fattat beslut
i frågan.
b) Kappruliften
Stefan Olsson informerade om att Kappruliften kommer att säsongsstarta den 18
december och verksamheten pågår t o m påskhelgen..
c) Grusning av vägar
Redan vid föregående föreningsstämma togs frågan upp. Föreningens vägar
behöver få tillförsel av grus.
Stämman beslöt att denna åtgärd ska genomföras och uppdrog åt ordföranden att
samråda med Tommy Jonsson ang. lämpliga åtgärder.

d) Fråga om Messlingen-områdets intressenter
Styrelsen presenterade ett utkast till översikt. (bilaga 6).
e) Ansvar för skidspår
Brf har tagit upp frågan om vem som ska ha ansvar för skidspåren i vårt område.
Denna fråga innehåller många aspekter:
 vem ska ansvara för spåren?
 vem ska bekosta arbetet med att underhålla spåren?
 vem ska betala kostnaden för spårningen under vinterperioden?
Frågan diskuterades ingående under stämman.
Stämman beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda frågan. Gruppen ska
innehålla representanter för följande intressenter:
Samfällighetsföreningen (sammankallande)
Brf Baggården
Mittlingens samfällighet
Samfälligheten Busks väg
Messlingen IK
Anders Roswall
f) Fråga om vägbelysning och vägstandard
Bertil Jäderberg har lämnat in en motion som handlar om vägbelysning till
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. Vid stämman fanns inget att
rapportera, eftersom frågan inte är färdigberedd inom kommunen.

§ 18

g) Välkomstbrev till nya medlemmar
Föregående årsstämma tog upp frågan om en välkomstbroschyr till nya
medlemmar. Styrelsen presenterade ett utkast till en välkomstbroschyr
(bilaga 7).
.
Ordinarie föreningsstämmans avslutande
Stämman avslutades. Ordföranden tackade den avgående styrelsemedlemmen
Stefan Olsson för hans insatser samt Ruth Rydh för hennes insatser både
administrativt och praktiskt i samband med stämman.

Messlingen dag som ovan

_________________________________
Göran Israelsson (sekr)

________________________________
Lennart Junermark (ordf)

_________________________________
Elise Nilsson (just)

________________________________
Patrik Nilsson (just)

