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Protokoll från ordinarie årsstämma 2019 med Iglatjärns samfällighetsförening (4 Bilagor)
Tid och plats: Den 26 mars kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp.
Närvarande: 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

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.
§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Vid förra årets ordinarie stämma förelåg inte revisorns berättelse varför frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2017 inte kunde fattas av stämman utan denna fråga sköts till den
ordinarie stämman 2019. Revisorn lämnade efter stämman sin revisionsrapport (Bilaga3) i vilken hon
föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
• Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 är inte klar på grund av felaktigheter i redovisningen
varför styrelsen föreslår att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 flyttas till
nästa års ordinarie stämma 2020.
Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag.
§9
Medlemmars och styrelsens förslag
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag för verksamhetsåret 2019 enligt följande:
● Att årsavgiften höjs till 2500 kr för åretruntboende och till 2000 kr för fritidsboende
● Att genomföra föregående års stämmobeslut att förlänga gatubelysningen med ca 75 m från
Iglatjärnsvägen71 till 73 (en stolpe) till en kostnad av högst 50 kkr)
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●

Att helasfaltera Iglatjärnsvägen 2-17 (första backen) inklusive Nordiska vägen under
förutsättning av statligt driftbidrag (om inte skall endast lagning ske) samt helasfaltera
Iglabacken

§ 10
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till budget.
Meddelade ordföranden att debiteringslängden för 2019 var tillgänglig vid mötet och därefter hos
ordföranden eller kassören.
Beslutade stämman godkänna debiteringslängden (bilaga 3).
§ 11
Val av styrelse och ordförande
Valdes Stig Herrmann, Margith Randin Myhre, Annica Sollerhed, Anders Ekström, Peter Ekroth och
Anders Terborn att ingå i samfällighetens styrelse som omfattar högst fem ledamöter och en
suppleant. Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 12
Val av revisor
Omvaldes Mona Reinfjell, St Älsjövägen 50 B, som föreningens revisor.
§ 13
Val av valberedning
Stämman valde Berndt Lindström, Iglakroken 2 och
§ 14

.

Övriga frågor

§ 15
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 2 april 2019

Stig Herrmann
Ordförande vid stämman

Annica Sollerhed
Sekreterare

Margareta Berglund
Justeringsman

Joakim Persson
Justeringsman
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Närvarande vid stämman
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017
Medlemsförteckning och debiteringslängd 2019

