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BÄCKENS PROTOKOLL
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-03-19

Protokoll fört vid 2009 års ordinarie stämma

1 Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Jan Lindén öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna. Trettiofyra 
fastigheter var representerade vilket är en mer än året innan. 

2 Stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman befanns stadgeenligt utlyst.

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Kåge Pihl, Mbv 352, och till sekreterare valdes Lars Thorsén, 
Mbv 288.

4 Val av justerare och tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Vivianne Norström, Gkv 76, och Susanna Nordin-Törnqvist, 
Mbv 320.

5 Godkännande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

6 Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen föredrogs inför stämman liksom föreningens årsredovisning och 
årsredovisningen för kabelteve.

I samband med verksamhetsberättelsen blev det en diskussion runt Kabel-TV problematiken. I det 
stora hela kan man säga att det än så länge inte har kommit fram något realistiskt alternativ. Björn 
Ritzl berättade att diskussioner pågår med en firma som kan erbjuda IP tjänster i befintligt 
koaxialnät vilket kan vara ett alternativ.
Om man har kommentarer eller idéer så kan dessa skickas till styrelsen@baecken.org .

7 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Tuula Ikonen presenterade revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman godkände verksamhetsberättelsen, årsredovisningarna och revisorernas berättelse samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9 Styrelsens väckta frågor
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag ”Organisering av arbeten inom samfälligheten”.

10 Motioner
Det hade inkommit 16 motioner till stämman detta år. 

Den första var ett förslag om områdesråd. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att 
avvakta med denna fråga tills man ser vad som kommer fram av styrelsens arbete med 
”Organisering av arbeten inom samfälligheten” och beslut kan tas om detta. 
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De övriga motionerna rörde allihop frågan om gungställningen i lekpark 1. Det var 14 stycken som 
ville riva upp beslutet och 1 som förordade att det tidigare stämmobeslutet skulle respekteras.
Stämman beslutade att styrelsen kan gå vidare med att sätta upp en gungställning enligt den 
kompromiss som gjorts i frågan.

11 Verksamhetsplan och budget 2008
Verksamhetsplanen med budget godkändes av stämman. Under diskussionen runt verksamhetsplan 
och budget kom ett antal frågor upp som styrelsen får i uppdrag att titta på under året.

Hemsidan
Är det möjligt att sätta upp ett forum där medlemmarna kan göra inlägg direkt på hemsidan.

Garagen
Järnbalkarna som sitter i kanten på golvet under portarna är sönderrostade i de flesta garage, vad 
kan göras?

P-platser
Parkeringsrutor bör målas upp så att vi utnyttjar parkeringarna mer effektivt.

Vattenavläsning
Stämman beslutade att vattenavläsningarna skall göras i April och Oktober.

Belysning
Parkeringarna är rätt mörka och det har skett en del stölder av bla bensin så styrelsen får ta reda på 
var det kan behövas extra belysning.

Containrar
Vi kan spara en del pengar på att ta containrar för endast brännbart avfall istället för blandat. Elsan 
Pacanz, Mbv 346, kan hjälpa till med kontakter vi upphandling.

12 Val av styrelseordförande och styrelse
Stämmans beslut blev enligt valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning för 2009:

Ordförande Jan Lindén Gkv 50 1 år omval (till 2010)

Ledamöter Johan Axelsson Gkv 68 vald till 2010 
Ulf Baldhagen Mbv 282 1 år omval (till 2010)
Cecilia Carreon Gkv 58 2 år omval (till 2011)
Harri Kiviharju Gkv 62 vald till 2010
Eva Nord Gkv 80 vald till 2010
Björn Ritzl Mbv 354 2 år omval (till 2011)

Suppleanter: Sirpa Björklund Mbv 374 vald till 2010
Susanna Nordin-Törnqvist Mbv 320 2 år nyval (till 2011)
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13 Val av revisorer
Tuula Ikonen, Mbv 336 och Inger Bodin, Gkv 82, valdes till föreningens revisorer på ett år.
Per-Ola Larsson, Mbv 386 valdes till revisorsuppleant på ett år.

14 Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars Björklund Mbv 374, Bo Jonsson Gkv 48, Lars Thorsén Mbv 288 och 
Ulli Müller Gkv 84. Sammankallande ej beslutat.

15 Meddelande om vilka som utsetts till städledare
Listan på dessa fanns i stämmohandlingarna.

Städdagar är den 18 april och den 24 oktober.

16 Meddelande angående stämmoprotokoll
Protokollet delas ut till samtliga fastighetsägare.

17 Övriga frågor
Några övriga frågor togs inte upp på stämman.

18 Stämmans avslutade
Stämman avslutades med att tacka avgående styrelseledamöter och stämmans ordförande. 
Slutligen förklarade styrelseordförande Jan Lindén 2009 års stämma avslutad.

Vid protokollet Justeras

Lars Thorsén Kåge Pihl
Sekreterare Ordförande på stämman

Justeras Justeras

Vivianne Norström Susanna Nordin-Törnqvist
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