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Protokoll från ordinarie årsstämma 2020 med Iglatjärns samfällighetsförening (5 Bilagor)
Tid och plats: Den 27 augusti kl 1900 i Bergums skola i Olofstorp.
Närvarande: Röstberättigade medlemmar (Bilaga 1)
§1
Mötets öppnande
Hälsades deltagarna välkomna och förklarade föreningens ordförande den ytterst ovanliga
situationen med pandemin och den uppskjutna stämman som inga stadgar av naturliga skäl tar höjd
för och förklarade årsmötet öppnat.
§2
Val av ordförande för stämman
Valdes Stig Herrmann till ordförande.
§3
Val av sekreterare för stämman
Valdes Anders Terborn .
§4
Val av två justeringsmän
Valdes Joakim Persson och Marek Gornicki att justera protokollet.
§5
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslöts att kallelse till stämman 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 2018
Vid förra årets ordinarie stämma förelåg inte revisorns berättelse varför frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2018 inte kunde fattas av stämman då utan denna fråga sköts till den
ordinarie stämman 2020.
Revisorn lämnade efter stämman sin revisionsrapport (Bilaga3) i vilken hon föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
• Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 redovisades.
Beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§9
Medlemmars och styrelsens förslag
Styrelsens förslag
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag att upphäva fjolårets beslut att förlänga
gatubelysningen längs Iglatjärnsvägen med motiveringen att den aktuella vägsträckan är privat mark
och att det således är markägarens ansvar.
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Inkomna motioner
• Motionen: Ny mötesplats i korsningen Iglatjärnsvägen / Iglabranten.
Stämman biträdde styrelsens förslag att ingen ytterligare mötesplats behövs.
• Motionen: Den invasiva arten parkslidens utbredning måste vidtas.
Stämman biträdde styrelsens åtgärder som omfattar olika åtgärder för att begränsa vidare
utbredning på de platser (områden) där föreningen har ett ansvar. Det sker dels genom försök att
gräva upp rötterna på en plats och dels genom att månadsvis kapa ner parksliden för att förhindra
blomning och vidare spridning. Båda dessa åtgärder sker genom medlemmar som arvoderas.
På de fastigheter (tomter) där parksliden växer uppmanas de fastighetsägarna genom brev från
styrelsen att bekämpa växten genom åtgärder som förhindrar blomning och fortsatt utbredning.
• Motionen: Väggupp (Hinder) på Iglaslänten.
Stämman biträdde styrelsens förslag att inte finansiera farthinder. De boende får tala med de som
anses köra för fort.
§ 10
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
Beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till budget.
Meddelade ordföranden att debiteringslängden för 2020 var tillgänglig vid mötet och därefter hos
ordföranden eller kassören.
Beslutade stämman godkänna debiteringslängden (bilaga 3).
§ 11
Val av styrelse och ordförande
Omvaldes Stig Herrmann, Margith Randin Myhre, Anders Ekström, Peter Ekroth, Anders Terborn och
Joakim Persson som suppleant att ingå i styrelsen som skall omfatta minst tre och högst fem
ledamöter samt en suppleant. Styrelsen konstituerar sig själv.
Avtackades avgående ledamoten Annica Sollerhed för sin tid i styrelsen.
§ 12
Val av revisor
Omvaldes Mona Reinfjell, St Älsjövägen 50 B, som föreningens revisor.
§ 13
Val av valberedning
Stämman valde Berndt Lindström som ordförande för valberedningen. Styrelsen skall biträda
valberedningens arbete
§ 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 den 10 september samt
publiceras
på
hemsidan.
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Närvarande / Röstberättigade vid stämman
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
Medlemsförteckning och debiteringslängd 2019

