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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Iglatjärns Samfällighetsförening 30 maj 2012 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp.
Närvarande: 23personer, representerande 21 fastigheter. En av de närvarande är
ägare till tre fastigheter.
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av Stig Herrmann.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
Stig Herrmann valdes till ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
Margareta Berglund valdes till sekreterare för stämman.
§ 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
De närvarande bekräftade att kallelse skett i behörig ordning.
§ 5. Godkännande av dagordning.
Dagordning för stämman godkändes.
§ 6. Val av två justeringsmän.
Berndt Lindström och Mats Stridsberg valdes till justeringsmän, tillika
rösträknare.
§ 7. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret har varit utsänd
tillsammans med kallelsen, godkändes och lades till handlingarna.
§ 8. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret lästes upp och lades till
handlingarna.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.
§ 10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
- Mötesordföranden redogjorde ytterligare för det förslag som sänts ut
tillsammans med kallelsen (Förslag 1). Där föreslås att stämman uppdrar

till styrelsen att utarbeta ett kostnadsberäknat förslag till breddning av
Bergums Prästgårdsväg/ Iglatjärnsvägen från ca 4,5 till ca 6 m mellan
spegeln och dansbanan. I förslaget skall även ingå renovering/utbyte av
vägbrunnen vid spegeln, hårdgöring av breddningen och en förbättring till
modernare belysning.
Mötesordföranden informerade även om resultatet av den enkät som sänts
ut under våren 2012 bl a avseende utvecklingen av vägarna. Ca 40 % av
medlemmarna har svarat och ca hälften av dessa önskar en breddning av
vägbanan. Andra hälften vill bibehålla nuvarande vägstandard. Några har
angett att de önskar trottoar/gångbana.
En diskussion följde med synpunkter för och emot förslaget. Vid röstning
framkom att 13 personer röstade för förslaget och 6 personer röstade
emot.
Mötesordföranden konstaterade att stämman givit styrelsen i uppdrag att
ta fram ett förslag enligt ovanstående och att detta förslag skall föreläggas
medlemmarna vid en extra stämma före 1 december 2012.
- Ett förslag har även varit utsänt från styrelsen om att öppna vägbommen
mellan Iglabranten och Iglabacken. Detta för att öka möjligheterna till
statsbidrag. Stämman godkände detta.
- Inga motioner har inkommit.
§ 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslog att styrelsearvodet blir 33.000,- inkl sociala avgifter, att
fördelas inom styrelsen på sätt som styrelsen bestämmer. Stämman
godkände detta och beslut fattades om 33.000,- i styrelsearvode.
§ 12. Beslut om vägavgifter 2012-2013.
Förslag har sänts ut med kallelsen att vägavgiften blir oförändrad för året
2012-2013. Stämman godkände detta.
Beslutades således om oförändrad avgift för verksamhetsåret 2012-2013,
vilket innebär 2.000,- för åretruntboende och 1.800,- för sommarboende.
§ 13. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Styrelsens budgetförslag avseende år 2012-2013 godkändes av stämman.
Förslaget har varit utsänt.
Debiteringslängd fanns tillgänglig under stämmoförhandlingen.
§ 14. Val av ordförande på två år.
Stig Herrman valdes till ordförande på två år.

§ 15. Val av representanter till styrelsen.
a) Val av tre ledamöter på vardera två år:
Margith Randin Myhre, omval
Anders Terborn, omval
Anders Ekström, nyval
b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:
Andreas Stenlund, nyval
Claes Fast, nyval
§ 16. Val av revisorer.
Revisorer: Hasse Persson, omval
Berndt Lindström, nyval
Revisorssuppleant: Joakim Persson, omval
§ 17. Val av valberedning på ett år:
Valberedningen hade inte lyckats få fram förslag på personer till
valberedningen och fick i uppdrag att ta fram förslag till den extra stämma
som kommer att hållas före 1 december 2012.
§ 18. Övriga frågor.
Mötesordföranden föreslog en omarbetning av stadgarna på sikt.
Ingen hade någon invändning mot detta.
Framfördes önskemål att ta bort pumphuset vid Iglatjärnsvägen/
Iglabacken.
§ 19. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor, dels hos Stig
Herrmann, Iglatjärnsvägen 61 A, dels på hemsidan.
§ 20. Mötets avslutande.
Stämman förklarades avslutad.
……………………………….
Stig Herrmann
Ordförande för stämman

…………………………………………
Margareta Berglund
Sekreterare för stämman

Justeras:
……………………………….
Berndt Lindström

………………………………………
Mats Stridsberg

