Baggardens samfallighetsforening
Messlingen
Protokoll iort vid ordinarie idreningsstamma 2017
Tid:
Plats:
Deltagare:

2017-09-02 kl10.00- 12.30
Konferenslokalen, Baggarden, Messlingen
Narvarande personer samt inUirnnade fullmakter framgar av bilaga 1.

§1

Ordinarie foreningsstammans oppnande
Den ordinarie foreningsstamman oppnades av foreningens ordforande Lars
Wiklund.

§2

Val av ordforande och sekreterare for stamman.
Till motesordforande valdes Lars Wiklund och till motessekreterare valdes
Lennart Junermark.

§3

Godkannande av rostlangd
Den upprattade rostlangden godkandes (bilaga 1).

§4

Val av justeringspersoner
Stamman valde Hans Ryden och Peo Sjoden till attjustera stammans protokoll.

§5

Fraga om kallelse behorigen skctt
Stan1ma.11 konstaterade att ka!lelse skett i enlighet med § 13 i stadgama.

§6

Godkannande 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
En Resultat- och balansrakning farms ej att tillga vid motet. Stamman
informerades dock om Resultat- och balansrakningen.
Arets stora forlust beror pa flera orsaker. Kostnadema for vaghallning har stigit
fran 90 000 kr (vilket var ovanlig lagt) till 320 000 kr! Sopavgiften till
kommunen avseende varen 2016 (ca 55 000 kr) fakturerades forst i december
2016 och belastar darmed arets resultat. En faktura avseende en del av
medlemsavgiftema (68 250 kr) betalades fOrst under det nya verksamhetsaret (p
g a ett missfOrstand).
Stamman uppmanade styrelsen, att ha en okad kontroll over kostnadema for
vaghallning.

§9

Revisorernas berattelse
Ingen av revisorema var narvarande. Peo Sjoden laste upp ett mejl fran
revisorema till stamman. I mejlet redogjorde revisorema for skalen till att ingen
revisorsberattelse fOreligger (bilaga 5).

§ 10

Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsen
Eftersom revisoremas berattelse ej foreh\g, kunde stamman intg ta stallning till
fragan om ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016/ 17.
Denna fraga kommer snarast att tas upp pa en extra stamma nar revisoremas
berattelse foreligger.

§ 11

Beslut med anledning av fOreningens ekonomiska resultat
Stamman avvaktar att ta stallning i denna fraga till dess att den extra stamman
ager rum.

§ 12

Styrelsens fOrslag
a) Forslag att soka bidrag till vaghallningskostnader gallande Sjovagen
Styrelsen foreslog, att foreningen ska soka statligt bidrag till vaghallningskostnader gallande Sjovagen.
Stamman beslOt att stalla sig bakom styrelsens forslag.
b) Fullfoljande av vagskyltningsprojektet inom foreningens omrade
Styrelsen avser att fullfolja beslutet fran stamman foregaende ar gallande
vagskyltning. Stolpar finns inkopta och Stefan Rosenberg ar vidtalad for att
snarast satta dem pa plats. Styrelsen har beslutat vilken typ av vagskyltar och
nummerskyltar som ska inkopas (exempel forevisades pa stamman).
Den totala kostnaden beraknas till30 000-50 000 kr.
Styrelsens malsattning ar att arbetet ska bli klart under hasten.
c) Soka bidrag fOr ny plats fOr sorteringscontainrar
Messlingen Fastigheter AB har onskemal, att sorteringscontaimama far en
ny placering. Ett av skalen ar att det hanteras livsmedel i nara anslutning till
den nuvarande placeringen.
Styrelsen har framfort forslag att contaimama ska placeras pa avlastningsplatsen fOr skotrar (aster om vardshuset). Under stamman diskuterades aven
andra forslag t ex parkeringsplatsen (dar foreningens sopcontainer star idag)
samt att bygga upp en plats vaster om bensinpumpama.
Stamman fattade inga beslut i denna fraga.
d) Beslut om bidrag till skidsparshallning
Foreningen har tidigare ar bidragit med 10 000 kr till skidsparshallningen.
Fortsattningsvis kommer skidsparshallningen att finansieras via avgifter for
brukama. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att fOresla stamman
att foreningen inte ska lamna bidrag detta ar.
Stamman beslOt att stOdja detta forslag.

§ 13

Motioner
Inga motioner inkomna inom stadgeenlig tid.

§ 14

Kostnader for hushallssopor
Stamman informerades om att styrelsen har beslutat att avgiften for andra
halvaret 2017 ska hojas till 700 kr per fastighet. Viktigaste orsaken ar
kommunens hojning av tOmningsavgiften med 43% fOr ar 2017.

§ 16

Val av styrelseledamoter och suppleanter
Lermart Junermark presenterade valberedningens forslag till styrelseledamoter
och suppleanter. Nirma Ryden framforde ett altemativt forslag till styrelseledamoter. Stfunman diskuterade den uppkomna situationen och beslOt att inte
nu genomfora valprocessen.
SHimman beslot att mandattiden for styrelsen for verksamhetsaret 2016117 ska
forHingas till dess att den extra stamman ager rum.

§ 17

Val av revisor och suppleant
Eva Nordgren, Tatte Orharnmar Sjoden samt Emma Gillingsjo kvarstar som
revisorer till dess att den extra stamman ager rum.

§ 18

Val av valberedning inf6r arsstamman 2018
Tommy Blomster och Lermart Junermark kvarstar som valberedning till dess att
den extra stfunman ager rum.

§ 19

6vriga arenden
a) Information om VA-verket och Reningsverket
Willy Skjeggerud informerade om laget gallande VA-verket och
Reningsverket. Des sa anlaggningar tog kommunen over 2017-07-01. Willy
Skjeggeruds bolag har fatt kommunens uppdrag att skota den dagliga
tillsynen.
Pa Reningsverket firms en "varningslampa", som lyser nar nagon del av
verket inte fungerar tillfredstallande. Det framfordes, att derma lampa har
lyst ett stort antal ganger utan att det till synes har vidtagits atgarder. ~
Willy Skjeggerud havdade, att bolaget genomfor daglig tillsyn.
Detar nagra forandringar pa gang. Vid VA-verket ska tre pumpar ersattas av
en pump, som klarar hela belastningen. Dessutom kommer
"vamingslampan" att ersattas av larm till bolagets personal via mobiltelefon.
Det planeras ett nytt reningsverk inom tidsperioden 4- 6 ar.
b) Viss tradfallning
Det har skett en hel del tradfallning utefter vagen vaster om Bjorklid. Detar
skogsmastare Crister Lind som ansvarar for arbetet. Den som onskar fci.lla
trad pa sin tomt kan kontakta C Lind, som kan utfora arbetet mot ersattning.
Enligt lofte fran Willy Skjeggerud far medlem ta bort sly och mindre trad
utanfor egen tomt (men pa bolagets mark).
Medlem kan ocksa foresla viss tradfallning utanfor egen tomt, men beslut
fattas av foreningens styrelse. Ordforande Lars Wiklund kommer att via
epost meddela kontaktuppgifter till Crister Lind.
Det ris som blir foljden av fallningama, far laggas vid bolagets flismaskin i
narheten av vardshuset enligt lOfte fran Willy Skjeggerud.

c) Vilka planer finns for Lilla slalombacken?
Bolaget vill oka backens attraktionsformaga genom att bygga t ex en bana
for free-style altemativt en bana for ski-cross.
d) Vad galler for den beslutade avgiften fOr batplats?
Bolaget har identifierat 55 batar varav ett antal tros vara overgivna. Detar
13 batagare som hittills har registrerat sina batar.
Avgiften for batplats ar 1 000 kr fOr medlem i foreningen samt 1 500 kr fOr
icke-medlem, varav 500 kr ska ga till var forening som bidrag till
vaghallningen.
e) Borttagande av trasig sandlada vid Sjovagen
Elisabeth Lampinen har upprepade ganger bett att foreningen ska ta bort den
trasiga sandladan, som firms vid backen pa Sjovagen. Willy Skjeggerud
lovade att hans bolag snarast ska frakta bort den.
f) Skoterkorning inom omradet

En fraga stalldes vad som hander gallande skoterkoming inom foreningens
omrade. Ordforande Lars Wiklund informerade om att fOreningen har
ansokt hos kommunen, att !a dispens for viss skoterkoming (fran och till
egen tomt fOr anslutning till skoterled). Foreningen har annu inte fatt svar
pa denna ansokan.
Fragestallaren hade en foljdfraga om ansokan avsag hela omradet inkl.
Sjovagen. Lars Wiklund svarade ja paden fragan.

§ 20

Ordinarie fOreningsstammans avslutande
Ordforanden tackade de narvarande for visat intresse och avslutade starnman.

