
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Iglatjärns Samfällighetsförening 3 juni 
2014 kl 19.00 i Församlingshemmet, Olofstorp. 

 

Närvarande: Representanter för 10 st medlemsfastigheter är närvarande.  

 

§1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av Stig Herrmann. 

 

§2 Val av orförande för stämman. 

 Stig Herrmann valdes till ordförande för stämman. 

 

§3 Val av sekreterare för stämman. 

 Vesna Cvetkoska valdes till sekreterare för stämman. 

 

§4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

 De nävarande bekräftade att kallelse skett i behörig ordning. 

 

§5 Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen för stämman godkändes. 

 

§6 Val av två justeringsmän. 

 Kjell Nilsson och Rigmor Gustavsson valdes till justeringsmän. 

 

§7 Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen för det gångna året har varit utsänd tillammans med kallelsen, 
godkändes och lades till handlingarna. 

 

§8 Revisionsberättelse. 

 Revisionsberättelsen för det gångna året låstes upp och lades till handlingarna.  



 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014. 

 

§10 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

 Styrelsen föreslog att styrelsearvodet bli oförändrat. Årsstämman godkände detta. 

 

§11 Vägavgifter. 

Styrelsen föreslog att vägavgifterna till oförändrade. 2000 kr för åretruntboende och 1800 kr för 
sommarboende. Förfallodagen är fortsatt densamma 31 juli. Årsstämman godkände detta. 
Viktigt att meddela styrelsen om man inte kan betala sina avgifter i tid. 

 

§12 Vägarbeten. 

Det skulle göras större vägarbeten under sommaren. Tyvärr får vi inget bidrag från Trafikverket, 
asfalteringen flyttas fram till 2015. Detta året kommer det endast att göras lagningar. 

 

§13 Styrelse 2014-2015. 

 Sittande styrelse väljs. 

 

§14 Revisor 2014-2015. 

 Revisor väljs och godkänns av styrelsen. 

 

§15 Valberedning 2014-2015. 

 Valberedning väljs av styrelsen till hösten, stämman godkänner detta. 

 

§16 Övrigt. 

Viktigt att man röjer undan runt sin tomt där boende har skräp och bilar.  

Eloge till de som sopade undan grus mm efter det stora regnovädret. 

Se till att alla gruslådor fylls, någon har glömts bort, inte bra under vintern. 

 



§17 Stämmoprotokollet. 

 Kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. 

 

§18 Debiteringslängd. 

 Har funnits tillgängligt under årsmötet. 

 

§19 Stämmans avslutande. 

 Stämman förklarades avslutad. 

 

 

 

……………………………………                                                     ………………………………………… 

Stig Herrmann         Vesna Cvetkoska 

Orförande för stämman        Sekreterare för stämman 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………     …………………………………………. 

Kjell Nilsson       Rigmor Gustafsson 


