Baggirdens samfllUighetsflirening
Messlingen

Protokoll fOrt vid ordinarie ioreningsstimma 2013
2013-09-08 ld 10.00- 11.15
Tid:
Bjorklid, Messlingen
Plats:
Deltagare: Lennart Junermark (ordf), Goran lsraelsson, Lars Wiklund, Edvin Jonsson, Egon
Regefalk, Siv Regefalk, Olav Alkarr samt Ulla Wiklund.

§1

Ordinarie fiireningsstimmans iipp_!lande
Den ordinarie foreningsstamman oppnades av foreningens ordforande Lennart
Junermark.

§2

Val av ordfiirande och sekreterare fOr stimman.
Till motesordforande valdes Lennart Junermark och till motessekreterare valdes
Goran Israelsson.

§3

Godkinnande av rostlingd
Den upprattade rostlangden godkandes (bilaga 1).

§4

Val av justeringspersoner
Stamman valde Lars Wiklund och Olav Alkarr till att justera stammans
protokoll.
·

§5

Fraga om kallelse behiirigen skett
Stiimman konstaterade att kallelse skett i enlighet med § 13 i stadgarna.

§6

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

§7

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

§8

Faststillande av resultat- och balansrikiting
Den upprattade resultat- och balansriikningen foredrogs. Denna godkandes och
lades till handlingarna (bilaga 4).

§9

Revisoremas berittelse
Ingen av revisorerna var narvarande. Revisionsbera.ttelsen lastes upp av
ordforanden. Denna godkandes och lades till handlingarna (bilaga 5).

§ 10

Fniga om ansvarsfrihet fOr styrelsen
Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2012/13.

§11

Beslut med anledning av ffireningens resultat
Stiimman beslutade att arets rorlust 52 675,66 kr skall overfOras i ny riikning.

,.

§ 12 a

Inkomna irenden
Ett skriftligt arende fiin Egon Regefalk hade inkommit till styrelsen infor
8rsstiimman:
"Jag kan som valberedare i foreningen konstatera att samtliga styrelsens
ledamoter valjs pa ett (1) ar. Bakgrunden till denna ordning !dinner jag inte till
men jag anser att den kan ifragasattas.
Andra foreningar dar jag ar och bar varit verksam i bar alltid haft tva irs
mandattid fOr alia utom ordfOranden som haft ett ar. Halften av dem som valts
pa tva ar bar haft skilda startAr. Skalet till den ordningen ar att skapa
kontinuitet och darmed sakerstiilla erfarenhet och djupare kunskap om
foreningens verksamhet. Skulle bela styrelsen avga vid ett och samma tillfalle
torde vasentliga problem uppsti sotiLallvarligt skulle kunna stora styrelsearbetet
med skada for hela foreningen.

Mot denna bakgrund fOreslh jag att styrelsen granskar stadgarna och soker
bakgrunden till den ordning som nu galler. Finns inga starka skal till dagens
ordning foreslar jag forandring sa att delar av styrelsen snarast tillsatts pi
tva ar och med skilda startAr.,
Stadgan sager, att styrelseledamot valjs fOr tiden mellan tva ordinarie
foreningsmoten. Stadgeandring kan beslutas om minst tva tredjedelar stodjer
fOrslaget.
Stamman stiillde sig bakom rorslaget och beslot enhalligt att gora en
stadgeandring. Se § 12 b.
Vid valet 2014 ska overg!ngsvis en styrelseledamot respektive en suppleant
valjas pa tva ar och den andre styrelseledamoten respektive suppleanten pa ett
ar.
§ 12 b

Stadgeindring
Stimman beslot enhilligt att § 6 i fOreningens stadgar ska andras till foljande

formulering:
·
"Styrelsens ordforande valjs av stam.man for ett ar. Ovriga styrelseledamoter och
suppleanter valjs av stamman fOr tva ar. De ovriga styrelseledamoterna
respektive suppleanterna valjs sa att minst en ovrig styrelseledamot
respektive en suppleant bar ett ar kvar av sin mandattid. Ovriga befattningar
utser styrelsen inom sig."

Denna stadgeandring galler forst nar andringsbeslutet finns registrerat.
§ 13

Information om entreprenor lor det kommande verksamhetsiret
Tommy Jonsson bar framfOrt onskemAI till styrelsen att t1 bryta avtalet med vir

rorening (ett ar var kvar). Samtidigt bar Tommy Jonssons avtal med
grannfOreningarna lopt ut.
Foreningarna bar da.rfor gemensamt gatt ut med en anbudsforfr3.gan. Resultatet
bar blivit att alla tre foreningarna bar slutit ett avtal med Rosenbergs Sebald&
Allservice AB (Stefan Rosenberg). Denne entreprenor bor i Messlingen och
bar plogat virt omdde under flera ir fOre Tommy Jonssons tid.
Avtalet Ioper pa 3 armed option pa ytterligare 2 ar.

§ 14

Informatioa om kostaadea fiir sophimtaiag iaom fiireaiageas omn\de
Foreoiugen bar kunnat billa oere antalet 16mniagar av vim contaimar UDder iret
och dirmed ba kvar en tag avgift roc medlemmama. Styrelsen avser att iven
intor sommaren 2014 gOI'a en tOmning (oavsett fyllnadsgraden) att i
m6jligaste min undvib lukt och ftugor.
Styrelsen bar tidigare beslutat, att avgiften tOr sopbautering ska vara otOrindrad
under andra halvAret 2013.
Contaimama fOr sopsortering bakom affiirshuset har uppskattats av flera
medlem.mar och gaster. Kostnadema fOr tOmning av dessa karl betalas inte av

ror

roreoingen.
§ 15

F'Onlag till bidrag till kostaader fiir skidspirea iaom t'Oftlliageas omride
--Styrelsen f'Oreslog,-att fOreaingen aven detta ir ska ge ett bidrag pi 10 000 kr tiD
skidspirens gnmdliggande skOtsel.
bell& att stalla sig bakom styrelseos fOrslag.

Sti••••

§16

§ 17

Beslut HI irsavgilklls storlek
Styrelsen tOreslog en hOjd 8navgift tOr verksamhetsiret 2013/14 med
binvisning till osikerbet om 8rets kosmader. Detta 8r ska roreningen inte gi
med torlust.
Stimman beslutade att avgiften fOr verlcsamhetsiret 2013/14 skall vara 1 400
kr per andel.

Val av styrelseledallliiter och suppleaater
Egon Regefalk preseaterade vaJberedningens rorslag tiD styrelseledamOter och
suppleanter. Stiimman beslOt i eolighet med fOrslagen. Mandatet lOper eoligt
stadgama till nista ordinarie fbreninpstamma.
Till styrelseledamot och ordfOrande valdes Lennart Junermark (aterval).
m ordiaarie JedamOter valdes dessutom Gc>nm Israelsson (iterval) och Lars
Wiklund(~).

Till suppleanter valdes Edvin Jonsson (iterval) och Stefan Eriksson (iterval).
§18

Val av revisor odl suppleaat
Egon Regefalk preseaterade valberedningens fOrslag tiD revisorer och suppleant.
Stimman beslot i enlighet med fOrs1agen. Mandatet toper enligt stadgama till
nista ordinarie stlmma TiiJ revisorer valdes Inger Mattsson (iterval) och Tove
Mattsson (Aterval).Till revisorssuppleant valdes Lars Casserberg (iterval).

§ 19

Val av vaiiJemlaial Bdlr ......._. . . 2014
Egon R.,C.alk och Elisabeth Lampinen hade tOrklarat sig villiga till iterval.
Stimman beslOt att·vilja Egon Rege&lk och Elisabeth Lampinen tiD
valberedning.

§20

Ovrip lradea
Med anledning av en fi:iga Ma Olav Alkirr rOrande projektet Fiberdragniag i
Mealiagea meddelade onHOranden, att Messlingen inte finns med pi 8rets
itgirdslista. Kommunens ansokan Jigger kvar hos Linsstyrelsen fOr kommande
ir. Eoligt uppgift var det mAnga personer~ som anmilde ~ vilket ·
naturtigtvis Okar IDOjlighetema till verkstAIIighet ett kommande ir.
Stamman uppmanade styrelsen att skicka ett brevi ireDdet till kommunen.

..

§21

Onlinarie fireaiagsstimmau avslatande

OrdfOranden tackade de Dirvarande fOr visat intresse och avslutade stiimman.

Messlingen dag som ovan

GOran Israelsson (sekr)
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Olav Alkarr (just)
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