\
Baggardens samfallighetsfdrening
Messlingen
Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma 2012
Tid:
Plats:
Deltagare:

§1

20 12-09-08 kl 10.00 - 11.30
Bjorklid, Messlingen
Lennart Junermark (ordf), Goran Israelsson, Lars Wiklund, Edvin Jonsson,
Elisabeth Lampinen, Buster Claesson, Helge Kruger, Egon Regefalk samt Ulla
Wiklund ..
Dessutom deltog Ruth Rydh, Tommy Jonsson (entreprenor) samt Ronny
Jonsson.

Ordinarie foreningsstammans oppnande
Den ordinarie foreningsstamman oppnades av foreningens ordforande Lennart
Junermark.

§2

§3

Val av ordfdrande och sekreterare fOr stamman.
Till motesordforande valdes Lennart Junermark och till motessekreterare valdes
Goran Israelsson.
Godkiinnande av rostlangd
Den upprattade rostlangden godkandes (bilaga 1).

§4

Val av justeringspersoner
Stamman valde Ulla Wiklund och Elisabeth Lampinen till att justera stammans
protokoll.

§5

Fraga om kallelse behorigen skett
Stamman konstaterade att kallelse skett i enlighet med § 13 i stadgarna.

§6

Godkiinnande av dagordning
Den upprattade dagordningen godkandes (bilaga 2).

§7

Styrelsens arsredovisning
Den upprattade forvaltningsberattelsen resp. verksamhetsberattelsen foredrogs.
Dessa godkandes och lades till handlingarna (bilaga 3).

§8

Faststallande av resultat- och balansrakning
Den upprattade resultat- och balansrakningen foredrogs. Denna godkandes och
lades till handlingarna (bilaga 4).

§9

Revisorernas berattelse
Ingen av revisorema var narvarande. Revisionsberattelsen lastes upp av
ordforanden. Denna godkandes och lades till handlingarna (bilaga 5).

§ 10

Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsen
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet tor verksamhetsaret 2011112.

§ 11

Beslut med anledning av nireningens resultat
Stamman beslutade att arets overskott 28 461,42 kr skall overforas i ny rakning ..

§ 12

Inkomna irenden
Tva skriftliga arenden hade inkommit till styrelsen infor arsstamman.
Ett brev har kommit fran Titte Orhammar Sjoden (bilaga 6). Hon tar i sitt
brev upp 7 punkter, som hon onskar att stamman ska ta del av. Styrelsen har
konstaterat att punktema 1 och 2 samt punkt 7 beror foreningens verksamhet.
Punktema 3 - 6 handlar om atgarder avseende affaren och dess verksamhet.
Dessa punkter har vidarebefordrats till bostadsrattsforeningens (Brf:s) styrelse.
Punkt 1 handlar om vagskyltningen. Stamman instamde i forslaget och gav
styrelsen i uppdrag att forverkliga intentionerna.
Punkt 2 handlar om att sla gras och raja sly. Ordforanden meddelade att atgarder
av detta slag har redan genomforts utmed foreningens vagar. Styrelsen var
osaker pa vilka atgarder, som foreningen kan vidta pa annans mark, men inom
gemensamhetsanlaggningens gronomraden. Stamman gav styrelsen i uppgift, att
klargora rattslaget.
Punkt 7 handlar om att foreningen ska overta hemtjanstuppgifter fran
kommunen. Styrelsen konstaterade, att denna typ av uppgifter ligger utanfor
uppdraget som samfallighet. Dessutom konstaterades, att det mojligen finns
nagon enstaka aretruntboende person inom foreningens omrade, som har behov
av hemtjanst.
Ett annat brev har kommit fran Anders Roswall. Han framfor i brevet skarp
kritik mot skidsparens skotsel under den senaste sasongen. Sparen pistades
alldeles for sent pa dagen (om de pistades). Han foreslar forandringar.
Styrelsen har vidarebefordrat brevet till Brf: s styrelse, som har haft ansvar for
skidsparen. Brf: s ordforande Ulla Wiklund, som var narvarande vid stamman,
meddelade att Brf kommer att vidta atgarder for att skotseln ska bli battre den
kommande sasongen.

§ 13

Information om kostnaden for sophimtning inom foreningens omrade
Forra arsstamman gav styrelsen i uppdrag att komma med ett konkret forslag,
som skulle innebara att foreningen blir enda kunden gentemot kommunen och
att fastighetsagama betalar avgiften till foreningen. Kravet var att samtliga
fastighetsagare deltar i nyordningen. Vid styrelsens enkat bland fastighetsagama
var det ingen som var negativ till den foreslagna forandringen. Styrelsen
skickade darfor en ansokan tillkommunen. Denna ansokan beviljades 2011-1228 och nyordningen tradde i kraft 20 12-01-01 .
I det gamla systemet grundades tomningsavgiften pa ca 30 tomningar (enligt
tidtabell) under forsta halvaret. I det nya systemet bestallde foreningen 2
tomningar under samma tidsperiod. Vi har under denna sommar tatt
erfarenheten, att vi maste bestalla ytterligare nagon tomning, for att minska lukt
och antalet flugor.
Styrelsen kommer snarast att besluta om avgiftema for andra halvaret 2012.

§ 14

Forslag till bidrag till kostnader ror skidsparen inom roreningens omrade
Styrelsen foreslog, att foreningen detta ar ska ge ett bidrag pa 10 000 kr till
skidsparens grundHiggande skotsel.
Stamman beslOt att stalla sig bakom styrelsens forslag.

§ 15

Beslut om arsavgiftens storlek
Styrelsen foreslog en oforandrad arsavgift for verksamhetsaret 2012/13 .

Stamman beslutade att avgiften for verksamhetsaret 2012/13 skall vara 1 000
kr per andel.

§ 16

VaJ av styrelseledamoter och suppleanter
Egon Regefalk presenterade valberedningens forslag till styrelseledamoter och
suppleanter. Stamman beslot i enlighet med forslagen. Mandatet Ioper enligt
stadgarna till nasta ordinarie foreningsstamma.
Till styrelseledamot och ordforande valdes Lennart Junermark (aterval).
Till ordinarie ledamoter valdes dessutom Goran lsraelsson (aterval) och Lars
Wiklund (aterval).
Till suppleanter valdes Edvin Jonsson (aterval) och Stefan Eriksson (aterval).

§ 17

VaJ av revisor och suppleant
Egon Regefalk presenterade valberedningens forslag till revisorer och suppleant.
Stamman beslot i enlighet med forslagen. Mandatet Ioper enligt stadgarna till
nasta ordinarie stamma.Till revisorer valdes Inger Mattsson (aterval) och Tove
Mattsson (nyval). Till revisorssuppleant val des Lars Casserberg (nyval).

§ 18

Val av valberedning inrdr arsstamman 2013
Egon Regefalk hade forklarat sig villig till aterval och Bertil Jaderberg onskade
inte aterval. Elisabeth Lampinen foreslogs. Stamman beslot att valja Egon
Regefalk och Elisabeth Lampinen.

§ 19

6vriga arenden
Tommy Jonsson foreslog att foreningen ska bekosta grusning av foreningens
vagar. Styrelsen kommer att behandla de.t ta snarast.

Tommy Jonsson forslog ocksa att containrarna bakom affarshuset avsedda for
sortering av hushallsavfall ska flyttas. Idag star containrarna i en bage nara
bensinpumpen vid planens anda. Tommy anser att de star farligt nara
bensinpumpen om det skulle borja brinna i en container. Dessutom forsvarar
placeringen snorojningen. Han fOreslog att containrarna stalls pa rak linje pa
andra sidan av (oster om) affarens sopcontainer. Stamman uppdrog at styrelsen
att radgora med markagaren och FTI AB om en lampligare placering.

Buster Claesson fragade vad som ska banda med den stora rishogen som ligger
pa planen vid infarten till Sjovagen. Styrelsen svarade, att man hade tatt
pastotningar fran Baggarden AB :s tillsynsman Helge Jonsson. Styrelsen avser
att ta upp denna fraga vid nasta mote. Avsikten ar att ta hogen nerbrand. Nar
hogen ar borta maste Baggarden AB tydliggora med hjalp av avsparrning
och/eller plakat att det inte ar tillatet att kasta avfall paden platsen.

Beige Kriiger stallde fragan om den som avverkar skog ocksa ar skyldig att
snarast "stada upp" i avverkningsomradet. Vid stamman framkom, att det ska
fardigstallas tomter inom omradet, vilket kan medfora att den onskade
"stadningen" kan komma droja.

§ 20

Ordinarie ffireningsstammans avslutande
Ordforanden tackade de narvarande for visat intresse och avslutade stamman.

Messlingen dag som ovan

Goran Israelsson (sekr)

~~

Ulla Wiklund (just)

Elisabeth Lampinen (just)

