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Kallelse årsstämma 2018
Härmed kallas du/ni till ordinarie årsstämma den 20 mars kl 1900 i församlingshemmet i Olofstorp.
Fastighetsägare har oavsett antalet delägare en röst vid stämman.
Medlem som inte har möjlighet att delta kan lämna fullmakt enligt nedan.
Fullmaktsinnehavare lämnar fullmakten före stämmans öppnande. Fullmaktsinnehavare får bara
inneha en fullmakt.
Till kallelsen bifogas föredragningslista enligt gällande stadgar.

Styrelsen
______________________________________________________________________________

Fullmakt

- (Fullmaktsinnehavare får bara inneha en fullmakt)

Undertecknad ___________________________________ ____
Fullmaktsgivarens namn (Texta)

________ ger härmed
(fastighet nr)

fullmaktstagarens namn ____________________________________
(Texta)

att föra min talan vid Iglatjärns samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016-03-08.

Namn: _______________________________ Namnförtydligande: ___________________________
Fullmaktsgivarens namnteckning

(Texta)

Fullmaktstagare: ________________________ Namnförtydligande:________________________
Namnteckning

Olofstorp den

/

(Texta)

2018

Av 125 medlemsfastigheter har endast ca 45 st anmält sin epostadress. Har du?
Underlätta vårt arbete i styrelsen på ett enkelt sätt genom att
anmäla din e-postadress på vår hemsida iglatjarn. se.
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Dagordning vid årsstämma 2018-03-20
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Val av sekreterare för stämman

4.

Val av två justeringsmän

5.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6.

Godkännande av dagordning

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Styrelsens och medlemmars motioner

10.

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd

11.

Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

12.

Val av revisor och suppleant

13.

Val av valberedning

14.

Övriga frågor

15.

Protokoll

16.

Stämmans avslutning
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Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2017
Härmed får styrelsen för Iglatjärns samfällighetsförening avge följande förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2017:
Vald styrelse mm
• Sammansättning
• Ordförande: Stig Herrmann, Iglatjärnsvägen 61 A
• Kassör: Margith RandinMyhre, Iglaslänten 3
• Sekreterare: Vakant
• Ledamot: Anders Ekström, Iglabacken 5
• Ledamot: Anders Terborn, Iglatjärnsvägen 40
• Ledamot: Daniel Wetterberg, Iglabranten 9 A
• Suppleant: Mats Stridsberg, Iglabacken 17
• Suppleant: Johan Henriksson, Iglatjärnsvägen 16 A
Webbredaktör
• Andreas Stenlund, Iglabacken 4
Revisorer
• Mona Reinfjell, Stora Älsjövägen 50
Valberedning
Berndt Lindström, Iglakroken 2
Kommentar
Av totalt 10 st förtroendevalda ledamöter är endast 2 st kvinnor! Vad krävs för att öka antalet?
Varför vill inga engagera sig?
Styrelsens arbete
Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört fyra protokollförda möten under verksamhetsåret och ordinarie
årsstämma.
Trottarbygget – Etapp 3
Under hösten har etapp 3 av trottoarbygget genomförts. Samtidigt har Bergums
samfällighetsförening byggt ut trottoaren samt flyttat en del av denna nedanför gamla gjuteriet.
Sammantaget kan man nu fotgängare i huvudsak använda trottoar på väg ner till bussen eller
hem från denna. Det är inte korrekt att påstå att trafiksäkerheten härigenom blivit bättre men
det känns onekligen bättre att vara skild från biltrafiken genom trottoaren.
Snöröjning och halkbekämpning
Styrelsens uppfattning är att den snöröjning och halkbekämpning som krävts under 2017 har
skett på ett sedvanligt utmärkt sätt genom entreprenören Kaj Nevalas försorg.
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Vägrenar och gatubelysningen
Under hösten har röjning av vägrenar och belysningsgator genomförts genom en gemensam
arbetsdag som samlade ett ett tiotal medlemmar.
Styrelsen har inhämtat Trafikkontorets tillstånd att med egna medel förlänga gatubelysningen
längs Iglatjärnsvägen med knappt 100 m. Tillståndet behövs därför att Trafikkontoret betalar
driftskostnaderna (elförbrukningen). Offert har inhämtats som innebär en kostnad på ca 50 kkr.
Tyvärr inrymdes inte arbetet i 2017 års budget utan flyttas preliminärt till 2018 (våren).
Utveckling

Nyhetsbrev
Under året har styrelsen endast gett ut ett par nyhetsbrev.
Hemsidan
Den nya hemsidan har nu varit i bruk under nästan ett år och många lämnar positiva
kommentarer. Sidan med den nya logotypen har tagits fram av webbredaktören Andreas Stenlund.
Ett arbete som sköts förtjänstfullt.
Ett syfte med den nya sidan var att lätt kunna komma i kontakt med helst alla medlemmar.
Styrelsen skulle därför vilja att fler medlemmar anmäler sin e-postadress på hemsidan på
www.iglatjarn.se .
Ekonomi
Föreningens ekonomi är godtagbar men några saker försvårar arbetet. Flera medlemmar väljer
årligen att inte betala årsavgiften förrän efter en eller två påminnelser.
Under 2017 var det en medlem som inte betalade sin avgift. Ärendet överlämnades till
Kronofogdemyndigheten.
Nya medlemmar
En ny fastighet har tillkommit under året genom nybyggnation.
Bergums Prästgårdsvägs samfällighetsförening (BPv)
I styrelsen ingår ordföranden från Iglatjärns samfällighetsförening.
Det kan inte nog poängteras men alla måste vara beredda att under en period ställa upp på någon
förtroendepost. Alternativet till detta är att länsstyrelsen utser en syssloman för att driva
föreningen. En sak är säker. Om det blir ett faktum kommer årsavgiften att behöva ökas väsentligt.
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Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2018
ÅRSAVGIFT
Oförändrad årsavgift under 2018.
GATUBELYSNINGEN
Förlänga gatubelysningen med ca 75 m från Iglatjärnsvägen71 till 73 (en stolpe) till en kostnad av ca 50 kkr)
FAKTURAAVGIFT
From 2019 kommer fakturaavgift att tas ut av alla medlemmar som inte betalar ÅRSAVGIFTEN VIA EPOSTFAKTURA.
Fakturaavgiften kommer att vara 60 kr.
Anmälan om E-FAKTURA skall ske till styrelsen före 2018-11-01 via kontaktformuläret på hemsidan www.iglatjarn.se
BUDGET
Ingående saldo 2018-01-01
• Plusgiro: 161 kkr (avgår ca 82 kkr för trottoaren – del 3)
• Bankkonto (Fonderat): 36 kkr
Intäkter
Årsavgifter åretruntboende( ÅR)
261 000
Årsavgifter fritidsboende (FB)
14 400
Gbg kommun (dansbanan, lekplats)
3 400
Kommunalt bidrag
14 400
Statligt bidrag
ca 3 500
Summa
278 900
Kostnader
Administration
1000
• Hyra årsmöteslokal
•

Arvoden inkl sociala avgifter

•

Kostnad IP-adress

Ant
115 st (en ny). Årsavgiften 2250
9 st. Årsavgiften 1800

Årligt driftsbidrag meddelas i februari

30 000
500

•

Medlemsavgift REV

1000

•

Porton, tryckkostnader mm

2000

•

Ändringsanmälan ny styrelse mm

700
Summa

Lantmäteriverket

35 200

Underhåll och förnyelse
•
•
•

144 000

Vinterväghållning

10 000

Övrigt underhåll
Bygga ut gatubelysningen ca 75 m
Summa
Totala kostnader

Resultat
Arvoden
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleant
Revisor
Webbredaktör
Summa

50 000

Iglatjärnsvägen

204 000
239 200
39 700

4000 kr exkl skatter och avgifter
4000 kr exkl skatter och avgifter
3000 kr exkl skatter och avgifter
2000 kr vardera exkl skatter och avgifter
999 kr
2000 kr
999 kr
2x4000+3000+4x2000+2x999 kr=21 000kr exkl skatter och avgifter
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