Baggardens samfallighetsforening
Messlingen

Protokoll fOrt vid ordinarie fOreningsstamma 2019
Tid:
Plats:
Deltagare:

2019-08-31 k110.00 - 11.15
Konferenslokalen, Baggarden, Messlingen
Narvarande personer framgar av bilaga 1.

§1

Ordinarie foreningsstammans oppnande
Den ordinarie foreningsstiimman oppnades av ordforande Lars Wiklund.

§2

Val av ordforande och sekreterare for stamman.
Till motesordforande valdes Johan Hjort och till motessekreterare valdes
Lennart Junermark.

§3

Godkannande av rostlangd
Den uppdittade rostHingden godkandes (bilaga 1).

§4

Val av justeringspersoner
Stiimman val de Petrus Lindgren och Ulla Wiklund till att justera stiimmans
protokoll.

§5

Godkannande av kallelse
Stiimman konstaterade att kallelse skett i enlighet med § 13 i stadgama.

§6

Godkannande av dagordning
Den uppriittade dagordningen godkiindes (bilaga 2). PO Sjoden anmiilde ett
arende till 6vriga fragor gallande gravarbeten inom foreningens omrade.

§7

Styrelsens arsredovisning
Den uppriittade fOrvaltningsberiittelsen resp. verksarnhetsberiittelsen foredrogs.
Dessa godkiindes och lades till handlingama (bilaga 3).

§8

Revisorernas berattelse
Ingen av revisorerna var niirvarande. Revisionsberiittelsen liistes upp av
ordforanden. Denna godkiindes och lades till handlingarna (bilaga 4).

§9

Faststallande av resultat- och balansrakning
Den uppriittade resultat- och balansriikningen fOredrogs. Resultat- och
balansriikningen godkiindes och lades till handlingama (bilaga 5).

§ 10

Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen
Stiimman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet for verksarnhetsaret 2018/19.

§ 11

Beslut med anledning av fOreningens ekonomiska resultat
Stiimman beslutade att arets vinst 39 914,47 kr skall overforas i ny riikning.

§ 12

Styrelsens forslag
a) Inventering av vagbankar och vagtrummor samt ev. atgarder av dessa
OrdfOrande Lars Wiklund meddelade, att inventeringen iir genomford samt
att den viigtrumma, sam var i behov av atgiirder, hade atgiirdats.
b) Undersoka intresset hos andra samHilligheter att ha gemensamt
sandforrad
Ordf. Lars Wiklund meddelade, att intresset fran de ovriga samfallighetema
var litet, vilket har medfort att fragan har skrinlagts.

§ 13

Motioner
Inga motioner har inkomnit inom stadgeenlig tid.

§ 14

Kostnader for hushallssopor
Stiimman informerades om att styrelsen har beslutat, att avgiften for andra
balvaret 2019 ska vara oforiindrad 650 kr per fastighet.

§ 15

Beslut om arsavgiftens storlek
Styrelsen foreslog stamman en oforiindrad arsavgift 1 850 kr per andel for
verksarnhetsaret 2019/20.
Stamman beslutade att avgiften for verksarnhetsaret 2019/20 skall vara 1 850
kr per andel.

§ 16

Val av styrelseledamoter och suppleanter
Ordforande Lars Wiklund (Tommy Blomster var inte niirvarande) presenterade
valberedningens forslag till styrelseledamoter ocb suppleanter.
Till ordfOrande foreslogs aterval av Lars Wiklund. Inga andra kandidater
foreslogs.
Stamman beslutade att viilja Lars Wiklund till ordforande for verksambetsaret
2019/20.
Till styrelseledamoter foreslogs aterval av Buster Claesson resp. Joban Hjort.
Inga andra kandidater foreslogs.
Stamman beslutade att viilja Buster Claesson resp. Johan Hjort till styrelseledamoter fOr en tid av 2 ar.
(Berti} Eriksson resp. Willy Skjeggerud har ett ar kvar av sitt mandat.)
Petrus Lindgrens mandat iir till linda. Han bar avsagt sig aterval.
Till styrelsesuppleant fOreslogs diirfor nyval av Per Palmgren. Inga andra
kandidater foreslogs .
Stamman beslutade att viilja Per Palmgren till suppleant fOr en tid av 2 ar.
(Hakan Torssell bar ett ar kvar av sitt mandat.)

§ 17

Val av revisor och suppleant
Till revisor foreslogs aterval av David Israelsson. Inga andra kandidater
foreslogs.
Stamman beslutade att valja David Israelsson till revisor for en tid av 2 ar.
Tiitte Orbammar Sjoden har ett ar kvar av sitt mandat, men har meddelat att han
villliimna sitt avdrag redan i ar.
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Till revisor foreslogs darfor nyval av Jessika Roswall. Vid stamman foreslogs
ocksa Elisabeth Lampinen.
Stamman beslutade att valja Jessika Roswall till revisor for en tid av 1 ar.
Till revisorssuppleant foreslogs aterval av Emma Gillingsjo.
Stamman beslutade att valja Emma Gillingsjo till suppleant for en tid av 2 ar.

§ 18

Val av valberedning infOr arsstamman 2019
Stamman beslutade att valja Tommy Blomster och Lennart Junermark.

§ 19

Fibergravning
En fiber med stor kapacitet finns nergravd fram till Bjorklid. Nu vantar flera
intressenter pa att en ny fiberkabel ska gravas ner i byn och vidare.
Foreningen vill hjalpa medlemmarna att ra fram fiber till resp. fastighet genom
att skriva avtal med Hatjean. Det narmaste malet ar att det ska finnas minst 20
fastighetsagare, som vill binda sig for att fa fiber till fastigheten. Dessutom vill
styrelsen att det ska gravas ner tomror till de fastigheter, som kan tankas onska
fiber i framtiden . Styrelsen kommer att intensifiera arbetet med att sluta avtal.

§ 20

ovriga arenden
a) Gravarbeten inom fOreningens omrade.
PO Sjoden framforde missnoje med det omfattande gravarbete, som har
genomforts fran infarten till Sjovagen, over den Iilla myren, ner pa ytan mellan
fastigheterna M 3:37 och M 3:52 och darefter nerfor slanten mot sjon.
Arbetet ar utfort fOr nergravning av avloppsror fran det nya tomtomradet ner till
reningsverket vid sjon.
Willy Skjeggerud informerade om att det ar kommunen, som ansvarar for
planeringen och genomforandet av arbetet. Grunden ar en detaljplan fran 1995.
Kommunen har haft ett krav att vagovergfmgen (landsvagen) ska laggas narmare
byn. Detta har medfort att roren langre fram har varit tvungna att laggas djupare
(ca 1 meter) for att ra tillrackligt fall. Det okade djupet medfOr att arbetsomradet
blir storre. Felaktig information fran Harjean gallande nergravda kablars
placering, har medfort att tre kablar har gravts av (tva av dessa kablar anvands
inte). Arbetet att grava ner en ny kabel ska utforas av Hatjean (idag firms en
kabel pa marken, som ar markt med gula plastremsor).
Dammen som har bildats pa den tidigare myren, kommer att dikas ut nasta ar,
nar ytskiktet har stabiliserat sig.
PO Sjoden fOrklarade sig nojd med informationen.

§ 21

Ordinarie foreningsstammans avslutande
Motesordforande Johan Hjort tackade de narvarande for visat intresse och
stamman avslutades.

