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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Iglatjärns Samfällighetsförening, 
2009-06-04 i Bergums skola. 
 
Närvarande: 14 personer. 
 
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av Stefan Fernblad. 
 
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. Stefan Fernblad valdes till ordförande för årsmötet. 
 
5. Val av mötessekreterare. Margareta Berglund valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
6. Val av två justeringsmän. Stig-Göran Olsson och Sören Gunnarsson valdes till 

justeringsmän. 
 
7. Verksamhetsberättelse. Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret lästes upp och godkändes av mötet. 
 
8. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av kassören 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 på vardera två år: 
Margareta Berglund, omval 
Alexander Mammos, omval 
Gert Reichert, nyval 

b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år:   
Jonas Levin, omval 
Anita Sköld, omval 

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

d) Val av en revisorssuppleant på ett år: 
Lennart Johansson, omval 

e) Val av valberedning på ett år: 
Anders Berglund, nyval 
Sören Gunnarsson, nyval 



  
      Stefan Fernblad har ett år kvar som ordförande och ledamot i styrelsen men framförde     
      önskemål om att avgå som ordförande. 
       
      Årsmötet beslutade att utse Alexander Mammos som ordförande ett år. 
      Stefan Fernblad kvarstår som ledamot i styrelsen ett år till. 
 
11. Beslut om vägavgifter 2008-09.  

Ett förslag inkom från årsmötet att höja vägavgifterna för kommande verksamhetsår till 
1.650,- för åretruntboende och 1.400,- för sommarboende. Då årsmötet var oenigt företogs 
omröstning. 
7 personer röstade för förslaget om höjning. 7 personer röstade för att avgifterna skulle 
förbli oförändrade.  
Då resultatet var oavgjort blev ordförandens röst utslagsgivande och det beslutades att 
höja vägavgifterna till 1.650,- för åretruntboende och 1.400,- för sommarboende. 
 

12. Motioner.  
Två st motioner hade inkommit. 
Motion nr 1 innehöll önskemål om vägbula eller annat lämpligt farthinder på Iglabacken  
p g a att trafiken ökat på vägen, då många använder Iglabacken som alternativ väg efter 
det att väggupp sattes upp på Iglatjärnsvägen. Hastigheten är också hög.  
Motion nr 2 framförde önskemål om en vägspegel i vägkröken efter Iglatjärnsvägen 80. 
Årsmötet ställde sig positiva till ett genomförande av bägge motionerna och uppdrog åt 
styrelsen att utarbeta förslag till lämplig utformning. 

 
13. Övriga frågor 

 
- Ett förslag inkom från årsmötet att höja styrelsearvodet från nuvarande 15.000,- till     
      21.000,-, varav 5.000,- skall delas mellan ordföranden och kassören. 
      Årsmötet beslutade att arvodet till styrelsen skall vara 21.000.- kommande  
      verksamhetsår. 
 
-  Ett exemplar av medlems/debiteringslängd fanns tillgängligt under 

mötesförhandlingen. 
 
- Förslag inkom att undersöka möjligheten att hitta en bättre snöröjare. 

Informerades att styrelsen redan arbetar med denna fråga och avgående ledamot 
Anders Berglund åtog sig att förmedla kontakt med det företag han börjat förhandla 
med. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med frågan. 

     
- Det påpekades att två fastighetsägare på Iglatjärnsvägen satt upp murar längs tomterna 

en bit ut på vägrenen vilket medfört att vägen blivit smalare. Frågan ställdes om detta 
är tillåtet. 

 
- Påpekades att det är mycket tung trafik på vägarna vilket medför att vägarna körs 

sönder. 
 

- Påpekades det störande i de maskiner och fordon som står på tomt 4:272 på  
Iglabranten. 

   



- Påpekades att vatten rinner över vägen på en del ställen p g a de kanter som byggts 
upp på vissa sträckor. 

  
- Önskemål framkom att i fortsättningen förlägga årsmötet till augusti för att   
       förhoppningsvis få fler att komma till årsmötet. 
 
- Föreslogs att styrelsen dokumenterar vägens utseende när det är nybygge på gång 

för att kunna se eventuella skador på vägen till följd av nybygget. 
 
      Meddelades att styrelsen tar med sig de frågor som ej besvarats under mötet och arbetar  
      vidare med dem. 

 
14. Meddelande om plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt. 
      Protokollet finns att läsa hos Stefan Fernblad, Iglatjärnsvägen 78, inom tre veckor,  
      samt kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan www.olofstorpsvagar.se. 
 
15. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
…………………………………………          …………………………………………….. 
Mötesordförande Stefan Fernblad          Mötessekreterare Margareta Berglund 
 
 
 
………………………………………….            ………………………………………… 
Justeras: Stig-Göran Olsson            Justeras: Sören Gunnarsson 
 
 
 
 
                


