
Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening 060723 
 
 
 
 
§   1   Ordförande Sven Franzen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§    2   Det konstaterades att mötet var behörigt utlyst. 
 
§    3   Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§    4   Till mötesordförande valdes Holger Engström. 
 
§    5   Till mötessekreterare valdes  Anders Jonsson. 
 
§    6   Till rösträknare  samt protokolljusterare valdes Arne Dacke och Rolf Ek. 
 
§    7   Versamhetsberättelsen som fanns tillgänglig för alla, godkändes. 
 
§    8    Revisionsberättelsen  föredrogs av Revisor Margreth Engström, därefter  godkändes     
            kassarapporten. 
 
§    9    Årsmötet beviljade styrelsen  ansvarsfrihet. 
 
§  10   Val företogs: 
 
    10:1 Till ordförande på ett år valdes Sven Franzen. 
    10:2 Till ordinarie ledamöter på två år valdes: Rolf Ek, Egon Bergman och Eibert  
            Johansson. 
    10:3 Till styrelsesuppleant på två år valdes Holger Engström. 
    10:4 Till revisorer på två år valdes: Margreth Engström och P-O Bengtsson. 
    10:5 Till revisorssuppleant på ett år valdes Ingmar Nilsson. 
    10:6 Till ledamöter av festkommitte på ett år valdes följande: Conny Björk  
            (sammankallande), Yngve Brink,Brita Nordstrand,Eva Svensson,Ann-Margret  
            Lundqvist,Eva Göthesson och Marita Linner. 
    10:7 Till nybildad hamnkommitte (se nedan paragraf 11) valdes: Conny Björk, 
            (sammankallande), P-O Bengtsson och Holger Engström. 
    10:8 Till ledamöter i byggkommitten valdes: Kjell Andersson (sammankallande), 
            Rune Erlandsson och Gert Göthesson. 
    10:9 Till valberedning valdes: Tmmy Lundqvist(sammankallande),Sonny Myrefelt, 
            Conny Björk och Arne  Dacke.. 
     
§  11   Styrelsen föreslog att en ny hamnkommitte bildas med en sammankallande och två  
           ledamöter. Kommitten skall få mandat att använda inkommande båtplatsavgifter 
           till, reparationer, underhåll eller rensning av hamnen. Om ett års pengar inte används 
           fullt ut kan dessa sparas till kommande år. Hamnkommitten skall vara underställd 
           styrelsen. Detta förslag antogs av årsmötet. (se ovan punkt 10:7) 
  
§  12   Övriga frågor: Förslag hade inkommit om att något  borde göras åt ”fortkörning” på 
           området. Styrelsen  fick i uppdrag att  vidtaga lämpliga åtgärder för att på så sätt 



  
          försöka stävja höga hastigheter. 
          Förslag hade också inkommit om att till nästa års uttaxering av medlemsavgifter, lägga    
          på ett belopp av 100 kr som oavkortat skall gå till iordningställande av ”badviken”. 
          Förslaget antogs av mötet och styrelsen fick i uppdrag att påskynda arbetet med att få 
          badviken i någorlunda skick igen. 
          Förslag om att förbättra vinterväghållingen på våra vägar diskuterades. Det     
          konstaterades att det är en komplicerad fråga eftersom markägaren har ett ansvar för  
          basvägarna tillsammans med övriga tomtägare. Saknaden av en samfällighet gör inte  
          saken lättare.    
          Styrelsen uppdrogs att se över möjlighet till utökad vinterväghållning. 
 
§  13  Ordet var nu fritt och ordförande Sven Franzen passade på  att informera om diverse 
          saker. Först en kort förklaring om den s.k. ”kaffekokaren” som står i hamnbassängen. 
          Därefter en information om läget i vatten och avloppsfrågan. Styrelsen håller sig 
          fortlöpande informerad och samarbetet med kommunen är gott. Troligtvis kommer 
          en av kommunen initierad vatten och avloppslösning att bli en realitet inom 3-4 år. 
          Det informerades också om att den nyinköpta badflotten kommer att tas upp och 
          låsas in mot slutet av augusti. I samband med detta nämndes också att föreningens 
          försäkringsskydd är genomgånget och åtgärdat så att erforderlig täckning finnes. 
          Elfrågan diskuterades  och styrelsen ombads ta kontakter  för att se om samordning 
          med grävning skulle kunna ske mellan kommunen och kraftbolagen. 
          Slutligen diskuterades den s.k. landkabeln där ordföranden redogjorde för brev som 
          inkommit från regeringskansliet efter överklagan från Järnsida stugägareförenings 
          styrelse. Lennart Jerse  meddelade att han har kartan med den slutliga dragningen.     
          Lennart lovade tillställa Sven Franzen denna karta för att kunna sätta upp på  
          anslagstavlan på Club 68. 
 
          Ordföranden Sven tog nu tillfället i akt att tacka styrelsen för ett gånget år med  
          mycken levande verksamhet. Han passade också på att påminna mötet om att alla 
          de  krafter som är engagerade i föreningen gör detta utan ersättning och att kraven  
          därför inte får bli alltför höga. Det är alla medlemmar i föreningen som tillsammans 
          kan se till att göra Järnsida till en skön plats att vara på. 
 
 
§  14  Nu var det  dags att avsluta mötet. Mötesordförande Holger tackade alla för att de  
          kommit och för de  synpunkter som framkommit  under eftermiddagen.        
            
        
 


