Baggardens samfallighetsforening
Messlingen

Protokoll f"ort vid ordinarie fdreningsstamma 2020
Tid:

2020-09-05 kllO.OO- 11.15

Plats:

Konferenslokalen, Baggarden, Mess1ingen samt digitalt via Microsoft Teams.

Deltagare: Narvarande personer: Lars Wiklund, Bertil Eriksson, Buster Claesson,
Gerd Svensson, Nina Ljunggren, Robert Ljunggren, Ninna Ryden, Hans Ryden,
Lennart Junermark samt digitalt Willy Skjeggerud.

§1

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

§2

Val av ordiorande och sekreterare fiir stimman.
Till motesordrorande valdes Lars Wiklund och till motessekreterare valdes
Lennart Junermark.

§3

Godkinnande av rostUingd
Den uppriittade rostUingden godldindes. Se ovan.

§4

Val av justeringspersoner
Stiimman valde Hans Ryden och Buster Claesson till att justera stiimmans
protokoll.

§5

Godkinnande av kaJielse
Stiimman konstaterade att kallelse skett i enlighet med § 13 i stadgarna.

§6

Godkinnande av dagordning
Den uppriittade dagordningen godkiindes (bilaga 1).

§7

Styrelsens arsredovisning
Den uppriittade forvaltningsberattelsen foredrogs. Den godkandes och lades till
handlingama (bilaga 2).

§8

Revisorernas berittelse
Ingen av revisorema var narvarande. Revisionsberattelsen lastes upp av motessekreteraren. Denna godkandes och lades till handlingama (bilaga 3).

§9

Faststiillande av resultat- och balansrikning
Den uppriittade resultat- och balansrakningen foredrogs. Resultat- och
balansrakningen godldindes och lades till handlingama (bilaga 4 ).

§ 10

Fraga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stamman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet fOr verksamhetshet 2019/20.

§ 11

Beslut med anledning av fiireningens ekonomiska resultat
Stiimman beslutade att Arets vinst 76 158,69 kr skall overforas i ny rakning.

§ 12

Styrelsens fiirslag
a) Vlgfiirbittring genom grusning oeh skrapning
Ordforande Lars Wiklund meddelade att styrelsen vill satsa upp till 50 000 kr
under det innevarande verksamhetslrret pa vagforbattring genom grusning och
skrapning. Ordforanden har haft kontakt med var entreprenor och bett honom att
komma med rorslag pa lilmpligt utnyttjande av dessa medel.

§ 13

Motioner
Inga motioner har inkomnit inom stadgeenlig tid.

§ 14

Kostnader lor hushallssopor
Stiimman informerades om att styrelsen har beslutat. att avgiften for andra
halvaret 2020 ska vara 500 kr per fastighet.
Harjedalens kommun bar skickat ut information om att separat matavfallsinsamling ska infOras fro m maj 2022. Da kommer bruna sopkarl (140 1) att
skickas ut till alia fastigheter. Nagra omraden kommer att genomfom en
testperiod med start hasten 2020. En oklarhet ar pa vilket satt detta kommer att
berora roreningens "sopgemenskap".

§ 15

Beslut om arsavgiftens storlek
Styrelsen roreslog stamman att arsavgiften ska vara I 500 kr per andel tOr
verksambetsaret 2020/21.
Stimman beslutade att avgiften fOr verksamhetslrret 2020/21 skall vara 1 500
kr per an del.

§ 16

Val av styrelseledamoter oeh suppleanter
Lennart Junermark (Tommy B1omster var inte narvarande) presenterade
valberedningens rorslag till styrelseledamoter, revisorer och suppleanter.
Till ordfiirande foreslogs aterval av Lars Wiklund. Inga andra kandidater
f6reslogs.
Stamman beslutade att valja Lars Wiklund till ordforande for verksamhetsaret
2020/21.
Till styrelseledamoter roreslogs aterval av Bertil Eriksson resp. Willy
Skjeggerud. lnga andra kandidater foreslogs.
Stamman beslutade att valja Bertil Eriksson resp. Willy Skjeggerud till
styrelseledamoter for en tid av 2 ar.
(Buster Claesson resp. Johan Hjort har ett ar kvar av sitt mandat.)
Till styrelsesuppleant foreslogs aterval av Hakan Torssell. Inga andra
kandidater :Ioreslogs.
Stimman beslutade att valja Hllin Torssell till suppleant for en tid av 2 ar.
(Per Palmgren bar ett ar kvar av sitt mandat.)

§ 17

Val av revisor och suppleant
Till revisor foreslogs aterval av Jessika Roswall. Inga andra kandidater
foreslogs.
Stamman beslutade att valja Jessika Roswall till revisor for en tid av 2 ar.
(David Israelsson har ett ar kvar av sitt mandat.)
(Emma Gillingsjo har ett ar kvar av sitt mandat som suppleant.)

§ 18

Val av valberedning infor arsstamman 2021
Stamman beslutade att valja Tommy Blomster och Lennart Junermark.

§ 19

Fibergravning
I protokollet fran arsstamman 2019 finns information ang. fiber inom omradet
(§ 19).
Styrelsen vill att det ska gravas ner tomror till de fastigheter, som kan tankas
onska fiber i framtiden. Information har mejlats till alia berorda fastighetsagare.
I dagslaget firms det 25 fastigh.etsagare, som onskar ta tomror nedgriivt.
Styrelsen arbetar vidare med fragan.

§ 20

Ovriga arenden
a) Fraga om planerna gallande det nya tomtomradet.
Hans Ryden fragade Willy Skjeggerud om hans planer giillande det nya
tomtomradet (26 tomter). Arbete pagar med viigar och andra grundliiggande
funktioner. Planen ar att tva hus ska finnas byggda varen 2021.
b) Bokningsservice
Hans Ryden fragade Willy Skjeggerud om mojlighetema att boka stuga. Han
refererade till personer, som onskat boka stuga, men som inte tatt kontakt med
receptionen. De valde da att boka pa annat stalle.
Willy svarade, att mojligheter att boka stuga finns hela tiden via hemsidan.
c) Naturomradet pa andra sidan sjon Messlingen
Gerd Svensson fragade vad som hander med omradet pa andra sidan av sjon
Messlingen. Willy svarade, att det finns beslut, att det ska bli ett naturreservat.
Skogsiigare tar inte avverka inom omradet, men tar ekonomisk kompensation
fran lansstyrelsen. Ytterligare information fmns att ta via Naturvardsverket.

§ 21

Ordinarie ioreningsstammans avslutande
Motesordforande Lars Wiklund tackade de narvarande for visat intresse och
stiimman avslutades.
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Lars Wiklund (motesordt)
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Buster Claesson Gust)

