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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Iglatjärns Samfällighets-

förening  9 juni  2011 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp. 

 

Närvarande: 16 medlemmar. 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av Alex Mammos. 

 

§ 2. Val av ordförande för stämman. 

Alex Mammos 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. 

Årsmötet bekräftade att kallelse skett i behörig ordning. 

 

§ 5. Godkännande av dagordning. 

Dagordning för stämman godkändes. 

 

§ 6. Val av två justeringsmän. 

Andreas Stenlund och Anders Ekström valdes till justeringsmän. 

 

§ 7. Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret lästes upp 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 2010-2011. 

 

§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Två förslag framfördes från stämman: 

Förslag 1) Att bibehålla den totalsumma som är budgeterad  och inom den 

ramen fördela arvodena inom styrelsen utifrån nedlagd arbetstid, vilken kan 

variera från år till år. 

Förslag 2) Att höja kassörens arvode med 2.000,-. 
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Efter omröstning konstaterades att förslag 1 fick 8 röster och förslag 2 fick 7 

röster.  Nuvarande kassör lade ner sin röst. Konstaterades att förslag nr 1 vann 

och beslutades att den budgeterade summan blir oförändrad. 

 

§ 11.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 

Styrelsens budgetförslag avseende år 2011-2012 godkändes av stämman. 

       

Debiteringslängd fanns tillgänglig under stämmoförhandlingen. 

 

§ 12. Val av ordförande på två år. 

Alex Mammos omvaldes till ordförande på två år. 

 

§ 13. Val av representanter till styrelsen. 

a) Val av två ledamöter på vardera två år: 

Margareta Berglund, omval 

Gert Reichert, omval 

b) Val av två styrelsesuppleanter på vardera ett år: 

Anders Ekström, omval 

Stig Herrmann, nyval 

 

§ 14. Val av två revisorer.      

Stämman beslutade efter förslag från en medlem att en revisor väljs på två 

år och en revisor på ett år, för att undvika att bägge revisorerna slutar på 

samma gång. 

Ann Blom valdes på två år, nyval 

Hasse Persson valdes på ett år, omval 

Val av revisorssuppleant på ett år: 

Joakim Persson, omval 

 

§ 15.  Val av valberedning på ett år: 

Lisbeth Stansvik, nyval 

Andreas Stenlund, nyval 

 

           Föreslogs och beslutades att valberedningen är med vid första  

          sammanträdet med nya styrelsen för att diskutera en strategi för att få fram  

          nya styrelsemedlemmar. 

 

 § 16.  Beslut om vägavgifter 2011-2012. 

Förslag från styrelsen förelåg om oförändrad avgift för kommande 

verksamhetsår. Stämman godkände förslaget. 
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§ 17.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

4 motioner från två personer hade inkommit. 

Motion nr 1: Alla sandlådor behöver ses över då några är väldigt dåliga. 

Motion nr 2: Det behövs en låda till eller en större i kurvan nedanför 

Iglatjärnsvägen 80. 

Motion nr 3: Förslag om en låda med saltsäckar för att medlemmarna vid behov 

kan salta själva. 

 

Styrelsen meddelade att man diskuterat dessa motioner och beträffande motion 

nr 1 kommit fram till att lådorna ska ses över och de som är dåliga ersättas.   

Beträffande motion nr 2 fördes en diskussion med stämman. Stämman röstade 

för att en ny, större låda införskaffas. 

Beträffande motion nr 3 fördes en diskussion med stämman. Efter omröstning  

beslutades att inte tillhandahålla saltsäckar. 

 

Motion nr 4: En medlem framför att Iglatjärnsvägen mellan nr 66-70 blivit för 

smal p g a utbyggnader på vägrenen av dels en mur och dels en kant med slipers. 

Lagligheten i detta ifrågasattes. Påpekades att två bilar inte kan mötas på vägen. 

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att utreda frågan och återkoppla till 

motionslämnaren. 

 

Förslag förelåg från styrelsen om ett flyttbart farthinder utanför Iglatjärnsvägen 

46-48. Stämman röstade enhälligt nej. 

I kallelsen angavs även ett förslag om farthinder på Iglabacken men stämman 

strök den punkten då det redan fattats ett beslut i frågan. 

 

Förslag förelåg från styrelsen att införa en engångsavgift om 3.500,- vid 

nybyggnation p g a extra slitage på våra vägar. Stämman avslog förslaget och 

gav i stället styrelsen i uppdrag att undersöka om det finns ett tidigare beslut om 

en s k inträdesavgift vid nyförvärv av fastigheter. 

 

§ 18. Övriga frågor. 

- En fråga om varför det är en bom över den nya förbindelseleden mellan  

Iglabranten och Iglabacken besvarades av styrelsen med att denna bit är 

en privat väg och att detta bör markeras.  

- En fråga framfördes om det är möjligt för utryckningsfordon att komma 

runt vändplatsen vid Iglatjärnsvägen/Iglakroken och om det är en 4-

metersgräns för höjd på murar vid väg. 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka detta. 

- En fråga framställdes om det finns en långsiktig plan för föreningens 

vägar. 
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Styrelsen besvarade frågan med att det ligger i styrelsens planering att 

arbeta fram en underhållsplan. 

- Framfördes att styrelsen för Bergums Prästgårdsvägs Samfällighets-

förening  har önskemål om en representant från Iglatjärnsvägens 

Samfällighetsförening i sin styrelse. 

Styrelsen åtog sig att ta fram en representant. 

- Alex Mammos informerade stämman om att helasfaltering av en stor del 

av Iglatjärnsvägen kommer att ske efter sommaren,  från vägspegeln och 

hela backen upp. Detta har möjliggjorts tack vare att styrelsen tagit reda 

på möjligheten att ansöka om statligt bidrag från Trafikverket. En  

ansökan har gjorts med en offert från Peab som underlag och föreningen 

har beviljats 45.000,-, vilket kommer att utbetalas efter utfört arbete.  Det 

finns  möjlighet att söka bidrag även fortsättningsvis för de resterande 

vägar som föreningen har statligt bidrag för. 

- Alex Mammos informerade även att styrelsen försöker få fram ny 

snöröjare och att totalt tre offerter inkommit. 

Frågan ställdes om stämman vill behålla nuvarande snöröjare eller byta 

till annan.  Majoriteten ville byta till annan snöröjare. 

- Påpekades från stämman att det vid kommande överenskommelse om 

snöröjning är viktigt att få med att bortforsling av snön bör ske för att inte 

vägarna ska bli smalare än den är sommartid. 

 

§ 19. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor, dels hos Alex 

Mammos, Iglabranten 8, dels på hemsidan, www.olofstorpsvagar.se 

 

§ 20. Mötets avslutande. 

Stämman förklarades avslutad. 

 

 

 

……………………………….          ………………………………………… 

     Alex Mammos           Margareta Berglund 

     Ordförande för stämman          Sekreterare för stämman 

 

 

 

    Justeras: 

 

 

 



 

 

    ……………………………….           ……………………………………… 

    Andreas Stenlund            Anders Ekström     


