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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Iglatjärns Samfällighetsförening 5 juni 2013 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp.
Närvarande: Representanter för 21 medlemsfastigheter är närvarande. 13
fastighetsägare är representerade genom fullmakt.
§ 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.
Vesna Cvetkoska 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. Resultat- och balansräkning fastställdes.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.
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§ 10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
- Ett förslag från styrelsen angående anläggning av trottoar har varit utsänt
tillsammans med kallelse till årsstämman. Styrelsen har i förslaget
förordat att arbetet utförs av GVAB beroende på tidsaspekten då arbetet
kan utföras snabbare av denne entreprenör.
Mötesordföranden informerade att samtliga berörda fastighetsägare har
kontaktats och inte haft något att invända. En fastighetsägares tomt berörs
på så sätt att en bit av tomten behöver tas i anspråk för trottoaren .
Fastighetsägaren framförde inga invändningar i sak men ställer nu frågan
om ekonomisk kompensation.
Ordföranden ställde frågan till årsstämman om den, utifall att årsstämman
säger ja till anläggningen, ger styrelsen förtroendet att utarbeta en
ekonomisk uppgörelse med fastighetsägaren. Årsstämman sa ja.
Synpunkter framfördes från årsstämman att gående kommer att behöva
korsa vägbanan när trottoaren upphör samt att svårigheter kan uppkomma
vid snöröjning.
En fråga framfördes om det finns möjlighet att ha trottoar hela vägen till
slutet av Iglatjärnsvägen. Ordföranden sa att ambitionen är att göra så.
Ordföranden ställde frågan om årsstämman godkänner styrelsens förslag
angående anläggning av trottoar samt att styrelsen kommer överens om
ersättning till berörd fastighetsägare.
Röstning företogs. 20 röster var för förslaget och 11 röster var emot.
Beslutades således om anläggning av trottoar enligt styrelsens förslag
samt att styrelsen överenskommer med berörd fastighetsägare om
ekonomisk kompensation.
- En motion har inkommit med påpekande att det finns stort behov av
lagning av Iglatjärnsvägen på flera ställen. Ordföranden informerade att
han talat med motionären och informerat att detta kommer att åtgärdas
snarast möjligt.
§ 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslog att styrelsearvodet blir oförändrat. Årsstämman
godkände detta.
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§ 12. Beslut om vägavgifter 2013-2014.
Styrelsen har föreslagit oförändrad vägavgift för verksamhetsåret 20132014, d v s 2.000,- för åretruntboende och 1.800,- för sommarboende.
Stämman godkände detta.
§ 13. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Styrelsens budgetförslag avseende år 2013-2014 godkändes av stämman.
Förslaget har varit utsänt.
Ordföranden informerade att akut behövliga asfalteringsarbeten och
lagning av potthål kommer att utföras.
Debiteringslängd fanns tillgänglig under stämmoförhandlingen.
§ 14. Val av representanter till styrelsen.
a) Val av en ledamot på två år.
Till ny ledamot på två år valdes Vesna Cvetkoska.
b) Val av två suppleanter på vardera ett år:
Ali Shahbazi, nyval
Daniel Wetterberg, nyval
§ 16. Val av revisorer på ett år.
Revisorer: Hasse Persson, omval
Berndt Lindström, omval
Revisorssuppleant: Sven Lindén, nyval
§ 17. Val av valberedning på ett år:
Andreas Stenlund, omval
Berndt Lindström, nyval
§ 18. Övriga frågor.
Påpekades att det är mycket dålig sikt i korsningen Iglatjärnsvägen och
Stora Älsjövägen.
Framfördes behov av påmålning av den streckade mittlinjen i kurvan vid
vägspegeln.
Påpekades att hemsidan inte hålls uppdaterad. Informerades att planer
finns att den ska arbetas om.
§ 19. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor, dels hos Stig
Herrmann, Iglatjärnsvägen 61 A, dels på hemsidan.
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§ 20. Stämmans avslutande.
Stämman förklarades avslutad.
……………………………….
Stig Herrmann
Ordförande för stämman

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

Justeras:
……………………………….
Vesna Cvetkoska

………………………………………
Mats Stridsberg

