
Sidi

Ang revisorernas kommentar att inte rekommendera
ansvarsfrihet för sittande styrelse samt valbered-ningens
verksamhet och åtgärder: 2014-03-27

Inför sittande årsstämma har våra avgångna interna
revisorer kommit med ett uttalande om att föreslå att
åisstämman inte beviljar ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret., Dessutom efter den 27 nov har man efter

att ha lämnat sitt uppdrag som revisor lämnat en skriftlig
redogörelse om den sittande styrelsen. En för vår samfäl

lighet fullständigt unik tilidragelse. Tråkigt är bara att
detta uttalande är osakligt, ofullständigt, subjektivt och
helt inriktad på att svartmåla vissa av styrelseledamöter

na. Man har antingen varit slarvig eller har man medvetet
underlåtit att objektivt förklara de svårigheter som den
kvarvarande delen av förra styrelsen haft att hantera. Det

hade varit snyggt om man besvärat sig att ge de personer
som har rett ut den oreda de avhoppade ledamöterna ställt
till med ett erkännande. Man kan fråga sig varför “hop
pade” revisorerna av sin uppgift när man tydligen har så
mycket att säga. Det som sägs s&t sägas vid stämman i

övrigt råder väl tystmadsplikt. Det man säger nu är
enskilda medlemmars tyckande och inte någon revision.

Inlägget borde komma som en motion men där har ju tiden

för inI~mnan~~de sedan länge gått ut- “Försent skall
syndaren vakna” För här verkar man ha blivit desperat. Och
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skall med alla till buds stående medel visat sitt missnöje
med nya ostyrkta påståenden! Något som styrks i den
senaste (sista) skrivelsen från valberedningen . Teror man
inte på sitt eget förslag utan behöver det ytterligare upp
backning.

Revisionen skall omfatta ett budgetår, men då vi har haft

tre olika styrelser så man kan fråga sig vilken styrelse
revisorerna granskat och riktar sin kritik emot?

Efter förre ordföranden, kassören och värmeansvariges

avhopp efter kritiken mot dessa vid extrastämman den 3:e
oktober 2013 har de kvarvarande styrelsemedlemmarna

haft oerhörda problem att reda ut det kaos som dessa tre

lämnat efter sig. Dessutom har vi haft en valberedning som

tror att de är överordnade styrelsen/föreningsstämman och
inte tvärtom. Valberedningens uppgift är endast att föreslå
personer för det kommande verksamhetsårets styrelse-

arbete1 Beakta skrivelse 2013-07-22 ang bl a styrelsens
ställning. Valberedningen har av någon anledning trots

detta försökt styra verksamheten och därigenom skapa oro
genom att hindra styrelsen att arbeta. De avhoppade
styrelseledamöterna har dessutom inte lämnat ifrån sig

aktuellt arbetsmaterial på ett godtagbart sätt. Det har

dessutom visat sig att en del fattade beslut inte genom
förts på ett korrekt sätt. Kassören har tydligen inte betalat
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en viss faktura vilket lett till att aktuellt företag vägrade
att slutföra sina uppdrag. Värmeansvarig har dessutom inte
lämnat över sitt arbetsmaterial på ett tillfredsställande

sätt. Vi skall inte förglömma den tidigare ordföranden som
inte förstått sin roll och ansvar när det gäller kommunika
tion och ledarskap. Han har ägnat sig mest åt att rätta
kommatecken på vår hemsida istället för att kommunicera

inom styrelsen och sätta sig in i och leda arbetet.
Dessutom är det en figur från Mjölnartäppan som spridit
skriftliga vilseledande uppgifter med kritik mot vissa
styrelsemedlemmar och ifrågasatt en polisanmälan för

påstådda ekonomiska brott och försumlighet. Den

personen har tydligen inte klart för sig att det finns något

som heter 9alsk tillvitelse” och som i sin tur kan polis
anmälas och kan sakföras antingen som brottsmål eller
civilmål.. Först skrev han en vag och inkorrekt skrivelse till
extrastämmafl Men vågade tydligen inte närvara för att

försvara sina påståenden. Det är därför inte förvånande att
vederbörande därefter lagt ut ett nytt budskap i vissa

brevlådor . Vilket kompletterats med en ny skrivelse den

27 mars nu med information att polisen inte väcker åtal
men man glömmer påpeka att målsäganden mycket väl
kan driva frågan som ett civilrättsligt ärende.
Vederbörande hänvisar till en “§14” Personliga påhopp är

inte okej. Föreningens medlemmar måste hålla sig till
sakfrågor......” Gäller detta inte detta alla? Även för valbe
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redning och andra författare av misskrediterande skrivel
ser? Detta förefaller vara en gemensam aktion i strid mot
tidigare nämnda § 14, Vilket sammanträffande att båda
skrivelserna delas ut samtidigt. Man får det intrycket att

det är en planlagd aktion. Detta förmodligen för att bygga

upp ett misstroende mot de ledamöter som kvarstått och
försökt bringa ordning i den oreda som uppstått. Jag håller
med revisorerna om att de tre avhoppade ledamöterna
skall kritiseras om det är det man menar. Dessutom saknas

•det ett objektivt underlag till revisiorernas ställningstagan
de som talar om vilka problem de kvarvarande haft att
brottas med. Man kan ju även undra mot vilken *) av de tre
styrelser som företrätt verksamheten under det gångna
verksamhetsåret vilken kritiken riktas mot?

Eftersom kritiken till övervägande del vänder sig mot om
rådesansvarig så förefaller den vara riktad och styrd från

visst håll. Jag yrkar därför att revisionsrapporten läggs till
handlingarna utan årsstämmans godkännande och istället
beaktar den externa revision som nuvarande styrelse låtit

ta fram!!

För att få slut på allt “skitprat” ställer jag en öppen fråga:
Finns det någon som kan påstå att områdesansvarig eller
annan inom styrelsen haft egen vinning av sitt arbete eller

varit försumlig - i så fall kliv fram och visa detta.
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Om inte låt oss få slut på denna cirkus och visa lite tack
samhet för det arbete som lagts ned för samfällighetens
bästa. Syftet för den nu sittande styrelsen har varit att
minimera kostnader vilka om de fallit ut senare, skulle bli
väsentligt högre. Man kan också lugnt säga att man vid
fastställande av budgetramarna inte kunde förutse och

budgetera efter ett realistiskt behov. Men med lite smidig-

het borde budgetproblemen kunna lösts eftersom samfällig
hetens ekonomi är god. Viljan saknades eftersom man
tydligen var mer intresserad att svartmåla områdes
ansvarig vilket i och för sig är förvånande! Få inom det
gångna årets styrelser har lagt ned så mycket tid och
intresse för sin uppgift som vår områdesansvarige.

Dessutom är det ett krav från försäkringsbolaget att
styrelsen skall uppfylla den “räddningsplikt” som villkoras i
försäkringsavtalet. Detta innebär att försäkringstagaren

efter upptäckt skada är skyldig att vidta åtgärder för att
förhindra skadans utbredning. Underlåtelse av detta kan
medföra att skadekostnaden kan drabba samfälligheten

fullt ut. Eller att i vart fall kan påverka självrisken. Det är
förvånande att vare sig de tre avhoppade ledamöterna eller

revisorerna saknat kunskap i denna fråga.

Vår valberedning har haft endast ett uppdrag av förening
sstämman- Nämligen att få fram lämpliga kandidater för

styrelse och gårdsombud. Det skall vara från samtliga tio
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gårdar varav fem skall utgöra styrelse och 5 suppleanter. 1

våra stadgar fastslås dessutom att ordförande skall väljas
vid en ordinarie föreningsstämma och inget annat Man har
inte lyckats med sitt uppdrag utan föreslår sju från Mjölnar
täppan och tre från Sommarbo. Dessutom har man misslyc
kats för år 2013 då tre styrelsemedlemmar och senare
samtliga revisorer hoppat vid extrastämman som de själva

har begärt! Revisorerna dock först den 27 nov. Man har
kritiserat den övriga styrelsen och de som i form av supp

leant klivit upp som styrelse. Det har också kommit krav på
en ny extrastämma. Med 14 dagars varsel skulle en sådan
stämma äga rum i mitten av december. Vem tror att våra
medlemmar i allmänhet skulle ta sig tid att närvara? 1

stället valde man att anlita en extern revisor. Vad kan vara

bättre än att räkenskaper och verksamhet granskas av en
oberoende, objektiv och kunnig person. Men denna person

har en av de föreslagna styrelsemedlemmarna försökt att
påverka genom att påstå att uppdraget är regelvidrigt och

olagligt. Samma person som spridit vilseledande negativ
propaganda bland vissa hushåll inom samfälligheten När

han inte fick gehör för sin åsikt gick vederbörande till
revisorns chef, men lyckades inte där heller. Man kan

undra på vilket mandat stödde han sig på? Klagomål på
styrelsen skall enskild medlem föra fram på en förenings
stämma som får ta ställning till frågan.
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det tidigare avsnittet som berörts i samband med synpunk
ter på revisorerna.: Jag har inte förtroende för valberednin
gen och dess förslag att utse Erkstam till en förtroende-
post. Mitt förtroende har han inte. Jag hemställer att
stämman vädjar till Robert, Carina och Christer samt Göran
fortsätta i styrelsen även nästa år. Och att de får arbete i

fred med stämmans stöd. Ordförandeposten bör ges till
någon av dessa nämnda personer som kan verksamheten !

Det finns ytterligare en möjlighet nämligen att låta
länsstyrelsen utse en ordförande - men vad kostar det?




