Bagglrdens samfllllighetsflirening
Messlingen
Protokoll flirt vid extra ffireningsstimma 2018
Tid:
Plats:

2018-01-04 kl14.00- 15.15

Konferenslokalen, Baggarden, Messlingen

Deltagare: Linnea EngstrOm, Buster Claesson, Bertil Eriksson, Anders Skjeggerud
(MFAB), Ulla Wiklund (BRF), Kjell Ericson, Ann Backman Ericson,
Tlltte Orhammar SjOden, Peo SjOden, Helge Kruger, Lennart Junermark,
Kent Persson, Lena Lundin, Tommy Ivarsson, Gerd Svensso~ Johan Hjort, Lars
Wiklund, Elisabeth Lampinen, Karin Wall Holm, Willy Skjeggerud,
Jerker Andersson. Antal roster: 16.
Foreningens ord.fi)rande Lars Wiklund framforde att styrelseledamoten Edvin
Jonsson tidigare hade avlidit pi grund av sjukdom. Detta har skapat bade sorg
och saknad.
Stammans deltagare hedrade Edvin Jonsson genom att staende genomfora en
tyst minut.
§1

Den extra t'Oreningsstimmans iippnande
Den extra foreningsstitmman oppnades av tOreningens ordforande Lars
Wiklund.

§2

Val av ordftirande och sekreterare for stimman.
Till motesordforande valdes Lars Wiklund och till motessekreterare valdes
Lennart Junermark.

§3

Val av justeringspersoner
Stllmman valde Elisabeth Lampinen och Kent Persson till att justera stammans
protokoll.

§4

Godklnnande av dagordJJing
Dagordningen, som omfattade tre punkter (formell protokollsanteckning om
ansvarsfrihet, val av styrelseledamoter resp. revisorer samt ovriga frA.gor),
godldi.ndes.

§5

FrAga om ansvanfrihet fOr styrelsen
Eftersom revisoremas berattelse ej tOrelag, kunde den ordinarie stamman inte ta
stallning till frigan om ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016/17.
Revisorernas berattelse Utmnades till styrelsen den 25 november (se hemsidan,
ordinarie stimmans protokoll, bilaga 5).
Under december mlnad tick foreningens medlemmar mojlighet, att uttala sig om
ansvarsfrihet tOr styrelsen tOr verksamhetsiret 2016/17. Lennart Junermark hade
:tltt uppgiften att genomtOra enlditen. Han redovisade resultatet den 17 december
till styrelsen: 29 medlemmar hade avgivit uttalande varav 28 gav styrelsen
ansvarsfrihet och en medlem gav ett blankt uttalande.
Resultatet gav alltsa att styrelsen :t1r ansvarsfrihet for verksamhetsiret 2016/17.

§6

Val av styrelseledamoter och suppleanter
Valberedningens representant, Lennart Junerrnark, presenterade premisserna for
dagens val.
Valberedningen fOreslog, att Lars Wiklund skulle valjas till ordtorande for
resten av verksamhetsiret 2017/18. Elisabeth Lampinen framforde (i Ninna
Rydens frinvaro) forslag (frin ordinarie stamman) att Buster Claesson skulle
valjas till ordfOrande. Pi en fiiga om han var villig att valjas, svarade han nej,
vilket medfOrde att det endast iterstod en kandidat.
Stamman valde Lars Wiklund till ordtorande for resten av verksamhetsiret
2017/18.
Styrelsen har 4 ledamOter (fOrutom ordfuranden), varav 2 ledamoter har ett ir
kvar av sin mandatperiod: Bertil Eriksson och Willy Skjeggerud.
Valberedningen fOrslog, att Buster Claesson och Johan Hjort skulle valjas till
2019-06-30.
Elisabeth Lampinen framfOrde (i Ninna Rydens frinvaro) forslag (frin ordinarie
stamman) att Buster Claesson, Hikan Torssell resp. Hans Ryden skulle valjas
tillledamOter.
Omrostning gav fbljande resultat: Buster Claesson 16 roster, Johan Hjorth 13
roster, HAkan Torssell 3 rOster samt Hans Ryden 3 roster.
Stamman valde Buster Claesson och Johan Hjort tillledamoter till2019-06-30.
Valberedningen foreslog, att Eva Annerback Blomster skulle valjas till
suppleant fbr resten av verksamhetsiret 2017/18 samt att Petrus Lindgren skulle
valjas till suppleant till2019-06-30.
Elisabeth Lampinen anmalde sig som kandidat att valjas.
Omrostning gav fOljande resultat: Eva Annerback Blomster 12 roster, Petrus
Lindgren 15 rOster samt Elisabeth Lampinen 4 roster.
Stamman valde Eva Annerback Blomster till suppleant fOr resten av
verksamhetsiret 2017/18 och Petrus Lindgren till suppleant till2019-06-30.

§7

Val av reVisor och suppleant
Tatte Orhammar SjOden ~ar ett ir kvar av sin mandatperiod.
Eva Nordgren hade avbOjt iterval.
Valberedningen fOrslog att David Israelsson valjs till revisor till2019-06-30
och att Emma GillingsjO viljs till revisorssuppleant till2019-06-30.
Stamman beslot i enlighet med forslaget.

§8

Val av valberedning intor irsstimman 2018
FramfOrdes forslag att Lennart Junermark och Tommy Blomster skulle valjas till
valberedare. Peo SjOden tog upp en fiiga om Lennart Junerrnark kunde anses
vara javig eftersom han lir foreningens kassaforvaltare. Inget konkret exempel
pa jav framkom, varefter omrostning vidtog.
Stamman valde Tommy Blomster och Lennart Junerrnark till valberedning
infor irsstamman 2018.

§9

§ 10

Ovriga irenden
Foljande arenden resp. frlgor togs upp:
• Revisor Titte Orhamm.ar SjOden framholl att blda revisorema m!ste fl
protokoll ocb ekonomirapporter lOpande for att kunna fullgOra sina
uppgifter.
• Kent Persson fri.gade om erslttning till de fastighetsagare som bar
gatulampor kopplade till privata hus. Ordforanden lovade att snarast ta upp
detta arende i styrelsen fOr beslut.
• Elisabeth Lampinen fiigade om avgift for batplats. Marldigaren Messlingen
Fastigheter AB bar beslutat att det ska galla en avgift pa 1 000 kr per 8r llir
foreningens medlemmar och 1 500 kr for annan batiigare (varav 500 kr ska
ga till vir forening utgOrande ersattning fOr vigunderhill).
~ • Karin Wall Holm tog upp att vissa bilfOrare kOr filrligt fort i den branta
backen (del av SjOvAgen). Stimman gav styrelsen i uppdrag att sitta upp en
skylt med hastighetsbegran.sning till 20 kmlh samt att utreda mojligbeten att
satta upp en tilliggsskylt med texten "Lekande barn".
• OrdfOranden meddelade att det nu finns husnummerskylt att hamta uti
receptionen. Under en Overgangsperiod kommer BRF:s bus att ba tva
nummerskyltar, dels BRF-nummer och dels gatunummer.
• Titte Orhammar Sjoden fiigade om BRF bar gltt i likvidation. BRF:s
ordfOrande Ulla Wddund meddelade att sa inte ir fallet. Diremot finns det
en anmilan till ritten frAn en grupp inom BRF att ritten ska forsatta BRF i
likvidation.
• En fraga framstilldes om en privat busigare kan hyra ut huset via
Messlingen Fastigheter AB. Det ar mOjligt, men bolaget hyr i forsta hand ut
sina egna bus.
• Nir det galler vatten och avlopp tog kommunen Over dessa anlaggningar
2017-07-01 . Kommunen tar sitt ansvar pa ett bra satt. Willy Skjeggeruds
bolag bar fltt kommunens uppdrag att skOta den dagliga tillsynen.
Extra foreningsstimmans avslutande
OrdfOranden tackade de narvarande fOr visat intresse och avslutade stamman.
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Lars Wtklund (mOtesm-df)

