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Protokoll	från	ordinarie	årsstämma	2018	med	Iglatjärns	
samfällighetsförening	(3	Bilagor)	
 
Tid och plats: Den 20 mars kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp. 
Närvarande: 15 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1) 

§ 1 Mötet öppnande 
Hälsades deltagarna välkomna och förklarade föreningens ordförande stämman öppnad. 

§ 2 Val av ordförande för stämman 
Valdes Stig Herrmann till ordförande för stämman 

§ 3 Val av sekreterare för stämman 
Valdes Annica Sollerhed till sekreterare 

§ 4 Val av två justeringsmän 
Valdes Joakim Persson och Lennart Johansson att justera protokollet. 

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Beslöts att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 6 Godkännande av dagordning 
Fastställde stämman dagordningen. 

§ 7 Styrelsens och revisorns berättelser 
Redovisades huvuddragen i styrelsens förvaltningsberättelse (bilaga 2) som skickats till alla 
medlemmar och publicerats på hemsidan. Beslutade stämman godkänna förvaltningsberättelsen. 

Revisorns berättelse är ännu ej färdigställd. Stämman beslöt därför att frågan om styrelsens 
ansvarsfrihet för 2017 flyttas till den ordinarie stämman 2019. 
 
8 Medlemmars och styrelsens förslag 
Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2018 

● Oförändrad årsavgift under 2018 
● Förlänga gatubelysningen med ca 75 m från Iglatjärnsvägen71 till 73 (en stolpe) till en 

kostnad av högst 50 kkr) 
● From 2019 kommer fakturaavgift att tas ut av alla medlemmar som inte betalar 

ÅRSAVGIFTEN VIA EPOSTFAKTURA. Fakturaavgiften kommer att vara 60 kr. Anmälan om e-
faktura kommer att ske i särskild ordning under hösten 2018. 

Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag. 

Medlemmars motioner 

Anders Berglund, Iglatjärnsvägen 46 föreslår i två motioner: 
● Motion 1: ”För att undvika närkontakt mellan fordon eller gående och för att underlätta för 

vinterväghållningen, föreslår jag följande motion: Fordon av alla de slag får ej parkeras 
närmare än en meter från asfalterad körbana tillhörande vägföreningen.”  
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● Motion 2: ”För att dämpa hastigheten i sista backen upp till vändplats vid dansbanan föreslår 
jag följande motion: Att anlägga tre farthinder i backen nedan dansbanan på 
Iglatjärnsvägen.” 

 
Styrelsens beredning och förslag med anledning av motionerna: 
 
Motion 1: Styrelsen har tidigare diskuterat denna fråga men konstaterat att föreningen saknar 
sanktionsmöjligheter för de som skulle bryta mot denna bestämmelse. Dessutom är det flera 
fastigheter som har tomt ända ut i körbanan. Styrelsen föreslår mot ovan tecknade korta bakgrund 
att stämman avslår den inlämnade motionen. 
Motion 2: 
Motionen är otydlig och saknar bedömd kostnad för genomförande men styrelsen gjorde följande 
övervägande. Farten på främst Iglatjärnsvägen är generellt sett för hög. Högsta tillåtna hastighet är 
50 km/tim men med anvisad hastighet 30/km/tim. Styrelsen har försökt få kommunen att sänka 
hastigheten utan framgång. Vi har uppmanat alla medlemmar att ta ansvar och respektera 
fartgränsen men också det utan någon framgång. Mot denna bakgrund kommer styrelsen att föreslå 
stämman att på försök under ett år införa en temporär vägbula i höjd med Iglatjärnsvägen 44-46 
mellan maj-oktober. Under vintern tas den bort. Erfarenheten diskuteras vid årsstämman 2019. 

Beslutade stämman avslå båda motionerna. 

§ 9 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till budget. 
Meddelade ordföranden att debiteringslängden för 2018 var tillgänglig vid mötet och därefter hos 
ordföranden eller kassören. 
Beslutade stämman godkänna debiteringslängden (bilaga 3). 

§ 10 Val av styrelse och ordförande 
Omvaldes hela den sittande styrelsen och ordföranden. Invaldes Annica Sollerhed, Iglakroken 3, som 
sekreterare i styrelsen och Stefan Renström Iglatjärnsvägen 60 B. 

§ 11 Val av revisor 
Omvaldes Mona Reinfjell, St Älsjövägen 50 B, som föreningens revisor. 

§ 12 Val av valberedning 
Stämman valde Berndt Lindström, Iglakroken 2 och Gert Reichert, Iglatjärnsvägen 50. 

§ 13 Övriga frågor 
Problematiskt vid spegeln med dålig sikt. Eventuellt kan en större spegel vara till fördel. Styrelsen 
undersöker.  
Skyltningen vid trafikspegeln skall ändras så att de som är på väg upp för backarna skall ha företräde 
före de som är på väg ner. 
Frågan om sandlådor togs upp. Styrelsen kommer att ta upp frågan igen efter säsongen. 
Efterlyste Berndt Lindström något som kan utgöra lockelse vid städdagar t.ex korv och dricka. 
Styrelsen överväger till nästa tillfälle. 
Efterlystes också åtgärder för bl a borttagning av farthinder i grannföreningen. Ordföranden påtalade 
att alla är medlemmar i Bergums samfällighetsförening och därför skall rikta sina frågor direkt till den 
föreningen. 
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§ 14 Stämmans avslutning 

Tackade ordföranden för visat intresse och meddelade att det justerade protokollet kommer att 
finnas tillgängligt hos föreningens ordförande efter 5 april samt publiceras på hemsidan. 

 
Olofstorp den 5 april 2018 
 
 
 
 
Stig Herrmann     Annica Sollerhed 
Ordförande vid stämman   Sekreterare 
 
 
 
 
Joakim Persson     Lennart Johansson 
Justeringsman     Justeringsman 
 
 
Bilagor 
1 Närvarande vid stämman 
2 Styrelsens förvaltningsberättelse 
3 Medlemsförteckning och debiteringslängd 2018 
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