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Dagordning	vid	årsstämma	2022	
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

6. Godkännande av dagordning 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021 

9. Styrelsens och medlemmars motioner  

10. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) bil.1 samt debiteringslängd bil.2 

11. Styrelsen föreslår oförändrad vägavgift för 2022/2023:  

• Åretruntboende: 2500 kr 

• Sommarboende: 2000 kr 

Årsavgiften betalas årligen senast 30 april.  

Om ni inte anmält en mailadress för årsavgift skickas faktura per post med en 
tillkommande fakturaavgift på 60 kr.  
Vid påminnelsefaktura debiteras en avgift om 60 kr.  

11b Inträdesavgift vid nybyggnation: oförändrat 5000 kr 

11c Föreningen tecknas av Kassör och Ordförande i förening.  

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

13. Val av revisor och suppleant 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Protokoll 

17. Stämmans avslutning 
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Verksamhetsberättelse	2021	
 
Härmed får styrelsen för Iglatjärns samfällighetsförening avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Vid årsstämman 2021 har flera av styrelsemedlemmarna valt att avgå och några nya har valts in.  
Vald styrelse efter 2021 års stämma: 
 

• Ordförande: Vakant 
• Kassör: Margith Randin Myhre, Iglaslänten 3 
• Sekreterare: Stefan Renström, Iglatjärnsvägen 60B 
• Ledamot: Anders Ekström, Iglabacken 5 
• Ledamot: Joakim Persson 
• Suppleant: Daniel Henriksson 
• Suppleant: Lennart Johansson 

Övriga valda förtroendevalda 
Webbredaktör: Andreas Stenlund, Iglabacken 4 
Revisor: Mona Reinfjell, Stora Älsjövägen 50 
Valberedning: Vakant 

 
Styrelsemöten 

• Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 3 styrelsemöten (varav 2 st protokollförda).  
 
Styrelsens arbete under verksamhetsåret 

• På grund av pågående pandemi har arbetet varit på en sparsam nivå. En gemensam arbetsdag för 
medlemmarna genomfördes med i huvudsak inget deltagande utöver styrelsemedlemmar.  

 
 
Årsstämman 2021 fattade följande beslut: 

• Beslutade stämman att styrelsen tills vidare inte lägger ytterligare tid och kostnader för 
förändring av andelstal pga att fastigheter byggs till med attefallshus. Ny lagstiftning förväntas 
under 2021.  
 

 
Ekonomi 
Fakturor med e-post 
Årsstämman 2018 beslöt på förslag av styrelsen att införa fakturering av årsavgiften genom e-post för att 
minska de administrativa kostnaderna och förenkla den administrationen. De medlemmar som av olika 
skäl inte vill eller kan motta faktura med e-post får fortsättningsvis den med posten men till en avgift på 
60 kr.  
Styrelsen kommer att fortsätta på den inslagna vägen och hoppas att fler anmäler att de vill ha 
årsfakturan med e-post. Det sparar både tid och pengar. 

 
 

http://www.iglatjarn.se/


 
Styrelsen, Iglatjärnsvägen 54, 424 70 Olofstorp  2022-Augusti 
www.iglatjarn.se  
Orgnr 716444-2456   

2 av 2 
 

 
 
Framtidens styrelse 
Varje år försöker valberedningen engagera medlemmar att delta i styrelsearbetet men gensvaret är 
katastrofalt dåligt. Om vi inte har en beslutsmässig styrelse kommer föreningen till slut bli tvungen att 
överlämna ansvaret till Länsstyrelsen. Det betyder eventuellt minskat inflytande och definitivt ökade 
kostnader (Läs: Länsstyrelsen gör inte detta gratis).  
 
 
 
Styrelsen 
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Förslag	till	budget	2022	
Ingående saldo 2022-01-01 
• Plusgiro: 267 204 kr 
• Bankkonto (Fonderat): 40 661 kr 

Intäkter och kostnader Årsavgift 
ÅR 2500 
FB 2000 

Ant 

Intäkter   
Årsavgifter åretruntboende( ÅR) 315 000  
Årsavgifter fritidsboende (FB) 14 000 7 st.  
Kommunalt bidrag 14 400  
Statligt bidrag  Ca 5100  

Summa 351 900  
Kostnader   
Administration   
• Hyra årsmöteslokal 1 000  
• Arvoden inkl sociala avgifter 30 000  
• Kostnad domän iglatjarn.se 500  
• Medlemsavgift REV 1 095  
• Administrationskostnader Ca 6 500 Visma, utskick, mm. 

Summa 39 795  
Underhåll och förnyelse   
• Vinterväghållning 156 000  
• Övrigt underhåll 250 000 Asfaltering, lagning potthål mm 

Summa 336 000  
Totala kostnader 445 795  

Resultat -93 895  
 
Underskott i budgeten är på grund av större asfalteringsarbeten och finansieras av överskott  
från tidigare år.  
 
Arvoden (Stämman har beslutat om högst 30000 kr inkl skatter, avgifter och fullt bemannad styrelse). 
Ordförande  4000 kr exkl skatter och avgifter 
Kassör  4000 kr exkl skatter och avgifter 
Sekreterare  3000 kr exkl skatter och avgifter 
Ledamöter  2000 kr vardera exkl skatter och avgifter 
Suppleant  999 kr 
Revisor   4000 kr exkl skatter och avgifter  
Webbredaktör   999 kr 
Summa  2x4000+3000+4x2000+2x999 kr=21 000kr exkl skatter och avgifter 

Arvoden utbetalas årligen efter att årsmötet hållits. 
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	Verksamhetsberättelse 2021
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