VSFArsmote 2020/2021

Protokoll fran Arsmote i Viksbergs Samfallighet 2020/2021
Datum:

2021-09-29

Plats:

Taljehallen
156 fastigheter varav 37 via fullmakt
(Fastboende: 75, Sommarboende: 80,1 "ovrig")

Deltagare:

Sekreterarens lasanvisning:
Eftersom detta var ett sammanslaget arsmote for verksamhetsaren 2019 och 2020 dar punkterna behandlades blandat efter
anvisningar av ordforande, bar jag valt att, darsa dr relevant, ange vilket arpunkten avser i den kolumn darpunktens innehall

rubriceras. Jag harocksa valtattfolja den ordinarie dagordningen i numreringen av protokollspunkterna for att vidmakthalla en
struktursom arbekant.
1
Inledning

Ordforande Johan Johander halsade deltagarna valkomna.

2

Val av ordf och sekr till motet Att som ordforande leda dagens mote valdes Mats Olsson (ext) och till sekreterare att fora

dagens protokoll utsags Leif Betzholtz.
3
Val avjusteringsman tillika
rostraknare

Till attjustera dagens protokoll och vid behovfungera som rostraknare utsags Magnus
Bornevi och Eva Eriksson Carlquist

4

Motets behoriga utlysande,
samt en del ovriga formalia
kring motesdokument och
dagordning

Stamman godkande det satt pa vilket stamman utlysts.
En medlem havdade att enligt stadgarna skall aven revisionsberattelsen finnas med i
motesdokumentationen, nagot som man inte kunde enas om i en snabb tolkning av
stadgarna. Kommentaren noteras i protokollet. Revisionsberattelsen kommerocksa att
finnas som en bilaga till protokollet.

Ordforande redovisade den princip han tankt leda motet efter, vilket bl a innebar att vissa
punkter fran 2019 agnas mindre uppmarksamhet. Detta godkandes av stamman.
En medlem havdade att det inte hanger samman att forst besluta am nasta ars budget och

flera punkter senare redovisa motioner som, om de godkanns, kan fa en paverkan pa
kostnadsmassan for verksamhetsaret. Det bestamdes darfor att dagordningen skulle flyttas
om sa att alia motioner redovisas och beslutas innan budget for nasta verksamhetsar
godkanns.
5a

Styrelsens
verksamhetsberattelse

Eftersom denna skickats ut och alia har last den inbjods till fragor.

2019

Arsmotet beslot att godkanna verksamhetsberattelsen

5b
Styrelsens

Aven denna har skickats ut. Styrelsen kommenterade att det 2020 ser ut som am man tagit

verksamhetsberattelse
2020

ut dubbla arvoden. Orsaken ar nya riktlinjer fran Skatteverket kring synen pa arvodering av
personal i Samfalligheter och att arvodet maste betalas ut det ar arvodet avser (bifogas
protokollet enl stammobeslut). Tidigare har arvodet alltid betalats ut i januari nastfoljande
ar. Riktlinjen kom under 2020, vilket innebar att utbetalningen for 2019 som gjordes i januari
2020 och arvodet for 2020 som gjordes i december bada bokfors pa aret 2020.
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Fragan om Kaggebodavagens framtid kom upp och innehaller ett antal okanda komponenter.
Klart ar att Kommunen hotar med att ta over Kaggebodavagen for att sakerstalla fortsatt
utveckling av nya bostader i omradet. Nar man gor det kommer man att upprusta den till
"kommunal minimistandard" och det blirvi som far betala for detta. Kostnaden kan uppga
till 30 - 50 MSEK, vilket behover fordelas pa samfallighetens medlemmar, alternativt att
Samfalligheten gemensamt hittar annat satt att betala (banklan el forsaljning av mark). Ingen
vet nar detta kommer att ske, och styrelsen foljer sjalvklart utvecklingen. Van av ordning
fragar sig hur detta ar mojligt, men det finns ett antal rattsfall som kommunen stoder sig pa.

Arsmotet beslot att godkanna verksamhetsberattelsen 2020.
6a
Styrelsens kassaberattelse
2019

Kenth Thomasson redogjorde for arets ekonomiska redovisning.
Redovisningen av genomforda projekt som tidigare gjorts finns inte langre kvar eftersom
arbets- och materialkostnader i stallet lagts in som kostnader i redovisningen. Kent
valkomnade tips och rad kring hur detta skall kunna hanteras pa ett enkelt satt i kommande

redovisning.

Arsmotet beslot att bordlagga godkannandet av kassaberattelsen
6b
Styrelsens kassaberattelse
2020

Kenth redogjorde for denna och det uppstod en hel del diskussioner kring dokumentet.
De 16.200 kr som tas upp under ovriga intakter ar avgifter som betalts for

batupplaggningsplatsen.
Den ovanligt hoga siffran pa kundfordringar beror pa att Kronofogden behover
stammoprotokoll for att faststalla debiteringen innan fordran kan drivas in.
Ovriga kommentarer:
Varfor stammer inte dokumenten 2019 och 2020 overens nar det galler kostnader och
resultat for 2019? Varfor har man inte avsatt de stadgeenliga minibeloppet pa 30 KSEK till
fonden?

Skalet att inte avsattning gjorts var den exceptionella handelsen som orsakade dubbla
arvodeskostnader. Inkonsistensen i materialet 2019 och 2020 harror fran missar i

Excelhanteringen. Resultatrakningen for respektive ar ar korrekt.

Arsmotet beslot att bordlagga godkannandet av kassaberattelsen
7a
Revisorernas berattelse
2019

Solveig Nurmimaki laste upp revisorernas berattelse for perioden (Bilaga 1). Man harvid
upprepade tillfallen papekat att man saknar protokoll fran styrelsemoten och denna fraga
var uppe redan vid arsmotet 2017. Protokollen har nu kommit revisorerna tillhanda men
alltfor sent. Vidare har man upptackt att vissa fakturor betalts dubbelt, vilket dock rattats till.
Man anser ocksa att styrelseprotokollen inte tydliggor fattade beslut. Sammantaget kan man .
inte i nulaget vare sig tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet for styrelsen i

7b
Revisorernas berattelse

Tage Stodberg laste upp berattelsen for 2020 (Bilaga 2) med liknande ordalydelse som ovan

2020
8

Fraga om styrelsens

Med hanvisning till revisorernas papekanden ovan bordlades fragan om ansvarsfrihet for

ansvarsfrihet

verksamhetsaren 2019 och 2020 till en extrastamma som skall inkallas inom sex veckor.
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9

Styrelsens budgetforslagsamt Styrelsens budgetforslag 2021 redovisades och baseras pa att andelsavgiften ar 1.500 kr/ar
styrelsearvoden och
vilket exempelvis betyder 3.000 kr/ar for sommarboende och 4.500 kr/ar for
ersattningar
permanentboende. Debiteringslangd lades fram pa stamman.
Styrelsearvoden och ersattningar foreslas oforandrade.

Arsmotet beslot att godkanna foreslagen budget samt arvoden till styrelsen
10
Val av styrelse och
funktionarer

Till foljd av att punkten med ansvarsfrihet for styrelsen ar bordlagd, genomfors vid stamman
endast de val som ar akuta for att aterfa full bemanning i styrelsen. Poangteras bor att de
som nu valjs in for 2021 inte ar ansvariga for den period som fragan om ansvarsfrihet ovan
omfattar.
Till styrelse for samfalligheten 2021 valdes
Ordf JohanJohander

Asa Lindgren
Kenth Thomasson
Jonny Petersson

Linda Volmefjord (fyllnadsval 1 ar) Ersatter BertJohansson
Till suppleantertill styrelsen utsags

Marie Hasselgren (Nyval pa 1 ar) Ersatter Monica Ahde som flyttat
Peter Ekel6f(Nyval pa 1 ar) Ersatter Linda Volmefjord
Tomas Ekelof
Till revisorer utsags

Revisorer kommer att valjas pa extrastamman
Till revisorssuppleant utsags

Revisorssuppleanter kommer att valjas pa extrastamman
Till valberedning utsags, samtliRa pa ett ar
David Winerdahl, sammankallande
Gustav Hedin
Ida Sjogren

Samfallighetens firma tecknas av Johan Johander och Kenth Thomasson var for sig.
11

Styrelsens information
Projekt for 2021
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Styrelsen informerade om planerade atgarderfor 2021
Inga ytterligare projekt redovisades

Sida3av8

^-^ ^

VSFArsmote 2020/2021
12a
Inkomna motioner 2019

19.12.1 Efterarbete vid slyroining

Forslaget ar genomfort.
19.12.2 Sarredovisning av projekt

God tanke men tung att administrera. Kassoren valkomnar ideer om praktisk losning.
Stamman avslog motionen
19.12.3 Vafibommar vid vara infarter.

Motionen ar inte heltackande vad galler konsekvensanalys och losning/kostnad for
forvaltning.
Styrelsen bildar en arbetsgrupp for att till ordinarie stamma i mars 2022 presenters ett
eller tva alternativ for ett stammobeslut som ligger i linje med anlaggningsbeslutet.

Arsmotet beslot att arbeta enligt styrelsens forslag
19A2.4 Busskur vid Tranvagen

Motionen ar atgardad enligt forslaget.
19.12.5 Avgift for dem som inte deltar i staddagar

Det konstaterades enkelt att en sadan avgift inte artillaten i samfalligheter.
Motionen avslogs av stamman
19.12.6 Eldning av Valborgsmassobrasor och hostbrasor

Styrelsen foreslar att de vid varje tillfalle avgor vad som ar mest lampligt forfarande,
eldning eller bortforsling.
Stamman stodde styrelsens forslag
19.12.7 Slyrojninfi

Stamman beslot att stadlagen fortsatter med slyrojning som tidigare samt att
Samfalligheten initierar sadan slyrojning som ej hanteras av stadlagen med inhyrda
resurser.

19.12.8 Farthinder
Motionen avslogs av stamman
19.12.9 Svarstid pa medlemsarenden

Styrelsen beskrev nuvarande situation dar arenden Ran tas emot via email eller vanlig post.
Ambitionen ar att arendet skall besvaras inom tva veckor, vilket ocksa bar framga av det
autosvar man far efter att ha skickat in ett emailarende.

Att ha en jourtelefon ar inte aktuellt, ingen av styrelsens medlemmar ar beredda att ha
beredskap 24/7/365, och de arenden som kommer in ar aldrig akuta.

Man medger dock att det under aret hant att arenden blivit liggande onodigt lange
obesvarade, vilket ar olyckligt. Man tar ocksa till sig att det finns brister i hanteringen av
arenden som tar langre tid att hantera eller dar ansvarig i styrelsen inte ar tillganglig.
Stamman godtog principerna

12 b
Motioner 2020

20.12.1 Uppstallning av batvagnar pa batuppstaflninRsplatsen

Motionaren foreslar att batvagnar skall fa vara uppstallda pa batupplaggningsplatsen
sommartid.
Stamman tillstyrkte motionen
LBz/2021-09-30

Sida 4av8

VSFArsmote 2020/2021

20.12.2 Valkomstskyltarvid vara infarter
Stamman beslot att skyltarna som halsar besokare valkommen till Viksberg skall tas ner

och de gamla skyltarna med kartor over omradet satts upp igen.
20.12.3 Malning av P-platser - Pannkakan/Holmen
Motionaren forslar att Parkeringen malas med P-platserfor att undvika alltfor stora

avstand mellan bilarna och darmed daligt utnyttjande.
Stamman tillstyrker motionen samt styrelsens tillaggsforslag att gora detsamma pa alia
parkeringar i omradet dar sa ar mojligt.
20.12.4 Revisionsberattelsen bifogas ovriK motesdokumentation i kallelsen

Stamman tillstyrker motionen, vilket ger styrelsen ansvar for att revisionen ar klar i god tid
fore arsstamman.
20.12.5 Utokad parkeringvid Ekvagen/Holmen

Motionaren foreslar att parkeringen i sin helhet skall utformas for bilar och att inte en del
av den skall nyttjas for olika typer av slap. Foreslar ocksa att marken vid Elboda
iordningstalls for att harbargera slapkarror. Detaljplanen mojtiggor i dagslaget inte
nyttjandet av Elboda, och efter beslutet 20.12.1 ovan kommer antalet slap forhoppningsvis
att minska.

Stamman bifoll motionen men det ar oklart vad konsekvensen blir.

13

Ovriga fragor

13.1 Sommarvatten

Kassoren redogjorde for status for sommarvattnet och att det nu finns ett overskott

(143 346 Kr) i balansen. Orsaken till detta ar dels att antalet incidentervaritfarre, men
ocksa attJonny Petersson pa egen hand lost ett antal problem utan ersattning.

Arsmotet beslot att avgiften for 2021 skall vara 900 kr/fastighet.
13.2 Tomtagarforening

Motesordforande papekade att en rad fragor kring exempelvis Lekplatser, Valborgseld mm
liksom Sommarvatten inte skall/far adresseras inom ramen for anlaggningsbeslutet som ar
grunden for samfalligheten. Orsakerna till varfor det blivit sa kan diskuteras, men det star
klart att ett antal gemensamma sporsmat skulle behova ett eget organ for art hantera
fragor utanfor anlaggningsbeslutet.
13.3 Styrelsens tack

Styrelsen uppmarksammade att en medlem, Eva Moren, idogt och systematiskt plockat
upp massor av skrap i omradet vid sina dagliga promenader. Thomas Ekeloftackade for
detta och overlamnade en blombukett.
14

Plats dar protokollet finns

Protokollet kommer att pubticeras pa Viksberg.org inom tre veckor.

tillgangligt
15
Motet avslutas
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Ordforande avslutade arsmotet.
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MSt&£)(sson, rnotesordforande

Leif B.
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Protokollet justeras^

^UU.^C
Eva Eriksson Carlquist
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Bilaga 1 - revisionsberattelse 2019

TU1 arsmotet for Viksbergs SamfalUghetsforening 2021
Rakenskapsaret 2019
Organisationsnummer 717904-5989

Motesplats: TaljehaUen onsdagen den 29 September kl 18.00
Revisionsberattelse
Eftersoin vi pa begaran endast mottog 4 protokoll fran 10 haUna styrelsenioten
efterlyste vi resteraade 6 i en skrivelse daterad 2020-03-18. I samnia skrivelse

patalade vi fortsatt dubbelbetalning av fakruror (togs aven upp 2018) samt okad
medlemsfordran. Eftersom sex inedleinaiar dessutom fallit ur medleaislangden
i&agasatte vi FOreningshusets skotsel av medlemsregistret samtidigt som de hojer

manadsavgiften. I sainma skrivelse gav vi forslag pa ett par mojliga forbattrmgar.
Vid telefonsamtal den 12 aprU blev vi lovade resterande protokoll, som skulle
skrivas i efterhand.
Eftersora vi tnte erhallit fler styrelseprotokoll eller fatt nagon som heist aterkoppling

fran styrelsen pa var skrivelse ar det omojligt att utfora en fuUgod revision. Darfor
kan ansvarsfrihet varken beviljas eller avstyrkas.
Sodertalje 2020-09-26

.__-^ z-^t^.Y^.-i-^; .»»^ /-.
S olveig I<Tunniniaki

^^ ^/l it^ ^w^
Anita Salden Eneius

/
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Bilaga 2 - revisionsberattelse 2020

TiU aremotet forViksbergs SamfalUghetsforenmg 2021
i

Organisationsnummer 717904-5989

Motesplats Taljehallen onsdagen den 29 September kl. 18:00
Revisionsberattelse

s

Vi har granskat rakenskapema for Viksbergs SainfalUghetsforening gaUande
Perioden 2020-01-01 tffl 2020-12-31. Efterflerapastotnmgarharvi erhaUit
7 protokoU fran 8 styrelseruoten. Eftersom protokoBen endast ar en saminanfattuing
av rapporter, dar inga beslut har fattats, ar det omojligt att utfora en fuUgod revision.
Sorni revisorer kan vi inte godkanna att styrelsen redan mi bar utbetalat styrelsearvoden
forar2020.

Vi bar aven noterat fortsatt dubbelbetahiingar av fakhiror trots papekanden fran
tidigare ar.

Darfor kan ansvarsfrihet varken beviljas eller avstyrkas.
Sodertalje 2021-09-26

-~%- L4'a^c"' ^•/f^-7^!.-^
Solveig Numumaki
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