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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Iglatjärns Samfällighetsförening, 
2006-06-01 i Bergumsgården, Olofstorp. 
 
Närvarande: 13 personer. 
 
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av Bernt Norrby. 
 
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Årsmötet bekräftade att mötet blivit behörigen 

utlyst. 
 
3. Godkännande av dagordning. Dagordning för årsmötet godkändes. 
 
4. Val av mötesordförande. Bernt Norrby valdes till ordförande för årsmötet. 
 
5. Val av mötessekreterare. Margareta Berglund valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
6. Val av två justeringsmän. Jörgen Karlsson och Margith Randin Myhre valdes till 

justeringsmän. 
 
7. Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret lästes upp av sekreteraren och godkändes av mötet. 
 
8. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Hasse Persson och 

godkändes av mötet. 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet av årsmötet. 
 
10. Val av representanter till styrelsen. 
 

a) Val av tre ledamöter, en på ett år och två på två år: 
Margith Randin Myhre (tidigare Samuelsson), omval 
Jörgen Karlsson, tidigare suppleant 
Stefan Fernblad, tidigare revisorssuppleant 

b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:   
Anders Berglund, nyval 
Jonas Levin, nyval 

c) Val av två revisorer på vardera ett år: 
Hasse Persson och Berndt Lindström, omval 

d) Val av en revisorssuppleant på ett år: 
Lennart Johansson, nyval 
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e) Val av valberedning på ett år: 

Hasse Persson och Berndt Lindström, omval. 
       
11. Beslut om vägavgifter 2006-07.  Beslutades att vägavgifterna skall vara oförändrade för 

det kommande verksamhetsåret. 
 

12. Motioner. Inga motioner hade inkommit. 
 
13. Övriga frågor 

- Betr belysningen påpekades att det finns en släckt lampa på Iglabranten. 
- Styrelsen informerade att röjning av vägkanterna utförs av ett par medlemmar i 

vägföreningen. 
- Önskemål framkom att få ny skylt med text ”Vändplats” på Iglaslänten. 
- En deltagare påpekade det störande i Hemglass signaler varje lördag   

Han hänvisades till annan lämplig instans. 
 
      Styrelsen tog med sig de frågor som faller inom samfällighetsföreningens ansvarsområde. 
      Styrelsen informerade att det fanns ett exemplar av medlems/debiteringslängd tillgängligt         
      under mötesförhandlingen. 

 
13. Meddelande om plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt. 
      Protokollet finns att läsa hos Bernt Norrby, Iglatjärnsvägen 67, senast om två veckor,  
      samt kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan www.olofstorpsvagar.se. 
 
14. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
…………………………………………          …………………………………………….. 
Mötesordförande Bernt Norrby          Mötessekreterare Margareta Berglund 
 
 
 
………………………………………….            ………………………………………… 
Justeras: Jörgen Karlsson             Justeras: Margith Randin Myhre  
 
 
 
 
 
                


