Inbjudan och framställningar till medlemmar i MAS
(Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening)
Välkomna till ”Digitalt årsmöte” tisdagen den 22 mars kl. 19:00
Nu är det dags för årsmötet som även i år genomförs digitalt. Restriktioner har
visserligen släppts, men vi väljer en försiktig linje då kanske inte alla vill delta på ett
fysiskt möte. Dessutom är det vår uppfattning att förra årsmötet gick bra digitalt och vi
fick en större närvaro än vad vi fått då vi varit i Snättringeskolan.
Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon annan medlem i MAS.
För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver även vi en kopia av
fullmakten senast dagen innan årsmötet.
Ingen anmälan till årsmötet krävs
Mail med länk kommer att skickas ut till er registrerade e-postadress några dagar i
förväg och läggas upp på hemsidan samma dag.
Har du någon fråga så kontakta oss på styrelsen@milsten.nu eller ring direkt till någon i
styrelsen. Vi välkomnar också att ni med digital mötesvana stöttar grannar som har
frågor.
Teknisk lösning
Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams som många som arbetar är vana vid.
Det krävs ingen installation utan det räcker med att gå in på den länk som skickas ut via
mail. När ni ansluter ser vi helst att ni använder er bostadsadress som användarnamn,
så vi kan pricka av er på röstlängden. Vi kommer att öppna mötet ca 18:30 så kan ni
som vill gå in och kolla att tekniken fungerar.
Ett nytt verksamhetsår
Under året som gått har vi fullföljt filmningen av avloppsrör. Därefter har vi lagt mycket
tid på att förbereda inför den upphandling av relining som vi bedömer ska kunna skickas
ut till entreprenörer i mars. Först en tid efter att upphandlingen är klar vet vi mer exakt
när den första etappen kan påbörjas.
Ekonomi och årsavgift 2022
Vi bedömer att vi nu har en ekonomi för att göra en upphandling av relining, men som
kommer att delas upp i flera etapper under ett antal år. Mellan varje etapp behöver vi
bygga kapital. Vi behöver parallellt ha en tryggad kassa för löpande kostnader och
eventuella skador. Mer om detta på årsmötet. Styrelsen kommer för 2022 föreslå att
årsavgiften ligger kvar på 8,000 kr så att vi kan fortsätta planera för det nödvändiga
underhållsarbetet.

Under kommande år behövs nya krafter till styrelsen, och vi är även i behov av
medlemmar som kan hjälpa till på andra sätt. Hör gärna av dig till någon av oss så
berättar vi mer.
Ändrar du din mailadress så glöm inte att meddela oss. Skicka i så fall namn,
gatuadress och mailadress till styrelsen@milsten.nu. Vi delar bara ut information till
de som angett att de inte har mail.
Passa på att gå med i vår Facebook grupp Milsten1, där vi lägger upp vissa notiser.
Besök hemsidan, www.milsten.nu, där kan du hitta underhålls- och förnyelseplan,
årsmötesprotokoll mm.
Varmt välkomna önskar styrelsen,
Per Egemo, Martin Christensson, Tess Fremin, Jörgen Prawitz, Johan Berglund,
Christofer Ericson och Johan Hyensjö.
Framställan angående Styrelsearvode
Vi önskar införa en reglerad modell för att årligen bestämma och justera arvoden till
styrelsen i MAS där den totala ersättningen för ett varsamhetsår ska utgå från ett av
staten bestämt Prisbasbelopp (2022 48 300kr). När prisbasbeloppet justeras av staten
så ändras också förslaget till nytt styrelsearvode inför nästkommande årsstämma.
Vi önskar justera arvodet från och med 2022 till 65% av ett prisbasbelopp vilket betyder
att den nya totala styrelsearvode till styrelsen blir 31 395kr för 2022 (2021 22 000kr) dvs
en höjning med ca 9tkr. Kostnader för sociala avgifter tillkommer.
Motivering till justeringen är den ökade arbetsbelastningen och ansvar ref
Verksamhetsberättelsen 2021. Vi har också problem att engagera våra medlemmar i
styrelsearbetet och där kan styrelsearvodet spela roll. Alternativet är att tjänster måste
köpas externt.
Framställan angående Kabel-TV
Avtalet med Tele2 (tidigare ComHem) för kabel-TV förlängs automatiskt i juni 2023 om
vi inte säger upp det 12 månader innan, dvs i juni 2022. Förlängningen är på tre år.
Avtalet kostar ca 35 kr per hushåll och månad och ger oss grundutbud på digitala
kanaler och möjlighet att köpa ytterligare TV-, telefoni- och Internet-tjänster. Om vi ska
säga upp avtalet måste vi enligt föreningens anläggningsbeslut ordna TV-signal på
något annat sätt till samtliga medlemmar eller ombilda föreningen. Detta blir svårt att
hinna med samtidigt med reliningprojektet.
Styrelsen rekommenderar att vi behåller avtalet och tar en ny diskussion innan nästa
förlängning, dvs senast 2025.

Dagordning MAS Årsmöte 2022

Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening (MAS)
Plats: Digitalt - länk skickas ut till alla medlemmar som anmält epostadress och läggs upp på hemsidan
samma dag.
Datum: tis 22 mars 2022 kl. 19.00

DAGORDNING

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande för stämman
3 Val av sekreterare för stämman
4 Val av två justerare, tillika rösträknare
5 Fastställande av röstlängd
6 Fastställande av dagordning
7 Är mötet i laga ordning utlyst
8 Styrelsens och revisorernas berättelser, samt godkännande av dessa
a) fastställande av verksamhetsberättelse
b) fastställande av resultat- och balansräkning
c) fastställande av revisionsberättelse

9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- Förlängning av Kabel-TV-avtal
11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
- Förslag på höjning av ersättning till styrelsen
12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
inklusive avsättning till drift- och underhållsfonden
13 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
14 Val av styrelse (5 pers), styrelseordförande och suppleanter (2 st)
15 Val av två revisorer och två suppleanter
16 Fråga om val av valberedning
17 Övriga frågor
18 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
19 Mötet avslutas

Sensitivity: Internal

Verksamhetsberättelse för MAS – Milstens anläggningsoch samfällighetsförening verksamhetsår 2021�
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Per Egemo
Martin Christensson��
Tess Fremin
Jörgen Prawitz
Johan Hyensjö
Christofer Ericson
Johan Berglund

Under året har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten�och�ett antal arbetsmöten.
På arbetsmötena har styrelsen främst behandlat de två större aktiviteterna:
•
•

Upphandling av renovering/relining av avloppsrör
Utbyte av ekonomiprogram

Styrelsen
Styrelsens mål är att löpande se över rutiner och arbetssätt. Detta för att effektivisera
styrelsearbetet men också för att underlätta överlämning till nya styrelsemedlemmar.
Under 2021 har ytterligare revideringar av års-hjul samt interna rutiner förbättrats.
Upphandling av renovering/relining av avloppsrör
Styrelsens uppdrag har under verksamhetsåret varit att ta fram underlag till upphandling. I
framtagandet av detta har styrelsen haft en konsult från Helm Project Management till sin
hjälp. Arbetet är inne i slutskedet och beräknas gå till upphandling i mars /april 2022.
Skador
Under året har styrelsen hanterat en skada på dagvattenrör på Köpmansvägen. Detta
åtgärdades av entreprenad Landeskog mini-schakt som bytte ut skadat rör samt återställde
fastighetsägares tomt.
Vid rörskada
Under 2021 har styrelsen fortsatt rekommenderat en första kontakt med rörmokare Jarl på
Hägersten VVS. Flera fastighetsägare har fått bra rådgivning av Jarl och även tagit hjälp för
diverse åtgärder.
Kommunikation till hushållen
Den primära kommunikationsvägen som styrelsen använder till fastighetsägarna har fortsatt
under 2021 varit via mejl. Styrelsen har sänt ut fem informationsbrev under året. Styrelsen har
arbetat aktivt för att uppdatera mejl-listor till samtliga fastighetsägare. Detta arbete har även
vid ägarbyten skett smidigt och styrelsen tackar för informationen som sänts vid sålda
fastigheter.
Viss kommunikation har även skett via hemsidan milsten.nu och även via samfällighetens
Facebook grupp ”Milsten1”.

Ekonomi
Styrelsen har beslutat att övergå till digitalt ekonomiprogram för att minska sårbarheten. Den
molnbaserade tjänsten e-ekonomi från Visma testades under flertal månader men uppfyllde
dessvärre inte samfällighetens krav. Arbetet att hitta lämpligt program fortsätter under
verksamhetsår 2022.

Styrelsen ser fram emot ett lika utvecklande och roligt nytt verksamhetsår i vår samfällighet!
Ordförande

Sekreterare

Per Egemo

Martin Christensson

Kassör

Ledamot

Tess Fremin

Jörgen Prawitz

Ledamot

Suppleant

Johan Hyensjö

Christofer Ericson

Suppleant
Johan Berglund

BUDGETFÖRSLAG 2022
Milstens Anläggnings- och samfällighetsförening
Intäkter
Årsavgifter
Påminnelseavgifter
Summa intäkter
Direkta Kostnader
Avgifter kabel-TV
Elkostnader
Summa direkta kostnader
Övriga Kostnader
Reparationer och underhåll
Kontorsmaterial
Trycksaker
Websida
Styrelsen/Revisor kostnadsersättning
Arbetsgivaravgifter
Valberedning (750 kr x 2 st)
Övriga förvaltningskostnader
Bankkostnader
Personalkostnader
Relining Kostnader
Summa övriga kostnader
Räntor
Ränteintäkter
Räntekostnader arb. giv avg.
Summa Räntor
Resultat
Övriga händelser i bokföringen:
Medlemsfodran
Skuld MAS Medlavg
Reparation av skada

Budget 2021
8000:-/hushåll

1072000

Utfall 2021

Budget 2022

8000:-/hushåll

8000:-/hushåll

1072000

1 072 000

1072000
752
1 072 752

54 000
15 000
69 000

54363
14891
69 254

55 000
16 000
71 000

45 000
1 500
3 500
650
23 998
9 000
1 500
21 000
1 000
1 000

Avsatt 60`2021

60 000
2 100
2 500
800
25 000
8 000
1 500
21 000
1 000
1 000

1975
2025
759
22600
7885
0
17401
964
949
66157

1 072 000

246 148

120 714

264 900

1 500
0

3 732
2860
872

2 000
8 000
-6 000

825 852

883 656

807 100

In på 2021
180 000 kr

Vid årets slut
4 368 kr
12 000 kr
109 580 kr

BESLUT PÅ STÄMMAN:
Beslut 1 - Avsätta hela medlemsavgiften under 2022 på 1.072.000 kr till underhållsfonden för relining.
Beslut 2 - Flytta hela årets intäkter av medlemsavgifter till konto SBAB

In på 2022
4 368 kr
12 000 kr
130 000 kr

Ekonomisk plan relining, MAS
Konto drift

700 000

Uppskattad kostnad relining per fastighet
Antal fastigheter
Medlemsavgift
Årlig intäkt medlemsavgifter
Ungefärlig årlig driftskostnad
Ungefärlig årlig driftskostnad, per fastighet
Årlig avsättning reliningfond

50 000
134
8 000
1 072 000
272 000
2 030
800 000

Uppskattad totalkostnad relining
Reliningfond, 2022-01-01
Resterande belopp att spara ihop
År kvar att bygga kapital

6 700 000
1 885 000
4 815 000
6,0

Scenario 1
Högre
kostnad
relining
65 000

Scenario 2
Högre
kostnad
skador

Scenario 3
Högre
medlemsavgift

12 000
1 608 000
472 000

1 336 000

1 136 000

4 815 000
3,6

8 710 000
1 885 000
6 825 000
6,0

8 710 000
6 825 000
8,5

4 815 000
8,0

Summering av
alla scenarier
65 000

12 000
1 608 000
472 000
600 000

Scenario 1,2,3

Inför Milstens anläggnings- och samfällighetsförening
(MAS) årsmöte 2022 lämnar valberedningen
följande förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022
Samtliga ledamöter är vidtalade och har uttalat sig villiga att ställa upp

Roll:

Ordförande
Per Egemo

Adress:
Myrmarksvägen

Ordinarie ledamöter
Tess Fremin
Jörgen Prawitz
Vakant
Johan Hyensjö
Styrelsesuppleanter:
Johan Berglund
Vakant
Revisorer:
Peter Lindström
Håkan Ventura
Revisorssuppleanter:
Per Stenmark
Vakant
Valberedning:
Vakant

Period:
Kvarstår 1 år

Myrmarksvägen 37
Kallkärrsvägen 23

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Köpmansvägen 5

omval 2 år

Myrmarksvägen 20

Omval 1 år

Köpmansvägen 17
Köpmansvägen 54

Omval 1 år
Omval 1 år

Myrmarksvägen 40

Omval 1 år

