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Protokoll från ordinarie årsstämma 2016 med Iglatjärns
samfällighetsförening (Tre bilagor)
Tid och plats: Den 8 mars kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp.
Närvarande: Tolv röstberättigade medlemmar (Bilaga 1)
§1

Mötets öppnande
Öppnades mötet av föreningens ordförande.

§2

Val av ordförande för stämman
Valdes Stig Herrmann till ordförande för stämman.

§3

Val av sekreterare för stämman
Valdes Daniel Wetterberg till sekreterare.

§4

Val av två justeringsmän
Valdes Berndt Lindström, Iglakroken 2 och Kjell Ehrencrona, Iglabranten 17 att justera
protokollet.

§5

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslöts att kallelse skett i behörig ordning.

§6

Godkännande av dagordning
Fastställde stämman dagordningen.

§7

Styrelsens och revisorns berättelse
Redovisades huvuddragen i styrelsens förvaltningsberättelse som skickats till alla
medlemmar och som fanns tillgänglig på föreningens hemsida.
Beslutade stämman godkänna förvaltningsberättelsen.
Redovisade revisorns berättelse (bilaga 2) som främst efterlyste en handlingsplan för
att hantera ärenden till kronofogden för de medlemmar som inte betalar årsavgiften
på utsatta tider. Revisorn föreslog att stämman skulle bevilja ansvarsfrihet för det
granskade verksamhetsåret.
Ordföranden kommenterade revisorns förslag och meddelade samtidigt att styrelsen
kommer att dels diskutera med Kronofogdemyndigheten om framkomliga vägar och
dels med inkassobolag avseende möjligheterna att sälja föreningens fakturor.
Frågan om obetalda årsavgifter tenderar att bli allt viktigare att hantera. Vid årsskiftet
var det 8 medlemmar som inte betalat sin avgift. Det antalet överstiger väsentligt
antalet från tidigare år. Varje år brukar det vara ca 3 st som inte betalar. En annan
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iakttagelse är att det är samma personer varje år men förra året tillkom alltså fem nya.
Styrelsen återkommer i bl a nyhetsbrev hur frågan hanteras framöver.
Beslutade stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det granskade året.
§8

Medlemmars motioner och styrelsens förslag
Inga motioner från medlemmar Hade inkommit.
Kommenterades styrelsens utskickade förslag.
Beslöt stämman godkänna att
§ Årsavgiften för åretrunt- och fritidsboende behålls oförändrad
§ Arvoden till förtroendevalda behålls oförändrade
Beslöt stämman beträffande verksamheten att
§ Hela Iglabranten skall underhållsasfalteras under året
§ Styrelsen vid nästa stämma skall redovisa en kostnadsberäknad plan för en
fortsättning av trottoaren i kurvan vid trafikspegeln fram till Solkullavägen

§9

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget)och debiteringslängd
Beslutade stämman godkänna förslaget till budget.
Meddelade ordföranden att debiteringslängden för 2016 (bilaga 3) var framlagd för
granskning.
Fastställde stämman debiteringslängden.

§ 10

Val av styrelse och ordförande
Omvaldes den sittande styrelsen och ordföranden.

§ 11

Val av revisor och suppleant
Omvaldes Mona Reinfjell vilket ordföranden tackade särskilt för och som suppleant
valdes Kjell Ehrencrona, Iglabranten 17.

§ 12

Val av valberedning
Den avgående valberedningen hade misslyckats med att hitta medlemmar som var
villiga att åta sig uppgiften.
Beslöt stämman att styrelsen utöver sitt uppdrag också skall verka som valberedning.

§ 13

Övriga frågor
Uppmanades styrelsen att
§ undersöka brandposterna i området vad avser krav märkning av dessa
§ se till att häckar längs trottoaren hålls efter och
§ vägskyltar ses över
De två sistnämnda punkterna ingår i föreningens Underhålls- och förnyelseplan.
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Informerade ordföranden om Bergums Prästgårdsvägs samfällighetsförenings planer
att flytta den befintliga trottoaren (nedanför gamla gjuteriet) till andra sidan gatan till
en kostnad av ca 350 kkr.
Ordföranden som ingår i styrelsen har föreslagit att istället skall en utbyggnad av den
befintliga trottoaren ske upp till Solkullavägen så att det blir en sammanhängande
trottoar längs Iglatjärnsvägen-Bergums Prästgårdsväg.
Ordföranden uppmanade också medlemmarna att framföra sina synpunkter på
Bergums Prästgårdsvägs hemsida (bpvg.se) eller deras årsstämma senare i sommar.
Påminde ordföranden om föreningens 30-årsjubileum nästa år och att styrelsen gärna
vill ha synpunkter på om och hur detta skall uppmärksammas.
Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden efter den 23
mars. Det kommer också att publiceras på föreningens hemsida.

Olofstorp den 14 mars 2016

……………………………………………………………….
Stig Herrmann
Ordförande vid stämman

………………………………………………………………….
Daniel Wetterberg
Sekreterare vid stämman

…………………………………………………………………
Berndt Lindström
Vald justeringsman vid stämman

………………………………………………………………….
Kjell Ehrencrona
Vald justeringsman vid stämman

Bilagor
1 Närvarolista
2 Revisorns berättelse
3 Debiteringslängd (publiceras inte på hemsidan)
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