
Protokoll fört vid Järnsida Stugägareförenings årsmöte 04 07 25 
 
Plats: Norra Sjöboden 
 
 
1) Föreningens ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
 

2) Årsmötet förklaras utlyst enligt stadgarna. 
 

3) Dagordning för mötet godkännes. 
 

4) Till ordförande vid mötet valdes Anders Jonsson som tackade för förtroendet. 
 

5) Till mötessekreterare valdes Göran Augzell. 
 

6) Till att justera dagens protokoll valdes Holger Engström och Arne Dacke. 
 

7) Föreningsordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och hänvisade till utdelat 
material. På fråga från Lennart Jerse angående utgifter för hamnen, bekräftade 
sekreteraren att affären med entreprenören nu är avslutad. Verksamhetsberättelsen 
godkändes. 
 

8) Beträffande kassarapport och revisionsberättelse hänvisades till utdelat material. Dessa 
godkändes. 
 

9) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 030701-040630. 
 

10)  
a) Till ordförande på ett år valdes Sven Franzén och till ordinarie styrelsemedlemmar på 

två år Rolf Ek, Egon Bergman och Eibert Johansson. Kvarstående styrelsemedlemmar 
Göran Augzell,  Anders Jonsson och Axel Lindberg. 

b) Till styrelsesuppleant på två år valdes Ingmar Sturesson. Göran Andersson kvarstår. 
c) Till revisorer på ett år valdes Margret Engström och P.O. Bengtsson och till 

revisorssuppleant Ingemar Nilsson. 
d) Till festkommittén på ett år valdes Yngve Brink, Eva Svensson, Ann-Margret 

Lundqvist, Eva Götesson, Brita Nordstrand, Marita Linnér och Conny Björk 
sammankallande. 

e) Till byggkommittén på ett år valdes Rune Erlandsson, Kurt Josefsson och Kjell 
Andersson sammankallande. 

f) Till hamnkapten på ett år valdes Johan Sjöshult med Mats Jarl som biträde. 
g) Till valberedningen på ett år valdes Yngve Brink, Elisabeth Sjöshult, Conny Björk och 

Tommy Lundqvist sammankallande. 
 

11) Styrelsens förslag om höjd medlemsavgift till 200 kr samt höjd båtplatsavgift till 400 kr 
bifölls av mötet. Beslutet från förra årsmötet att grinden till norra infarten stänges och 
låses samt grinden till södra infarten hålls stängd fr.o.m. 1/11 till påsk kvarstår. 
Markägaren har bekräftat att han är positiv till detta arrangemang och styrelsen utgår från 
att alla respekterar detta enhälliga beslut under kommande vintersäsong. 

 



12) Inga skriftliga frågor inkomna 
 
13)  Ordet fritt: 

Föreslogs att nya hastighetsskyltar införskaffas. Styrelsen/byggkommittén diskuterar 
saken.  
Frågan om de nya engångslatrinkärlen besvarades av Anders Jonsson/Sven Franzén, som 
fått info i saken från kommunen.  
Inget besked om permanent ristipp -  tillfällig anvisad av Göran Olsson, belägen på 
”fotbollsplanen”. Noterades att gräsavfall läggs ”lite överallt” på allmänningarna, vilket är 
högst olämpligt. 
Klagomål gällande tång och gegga i lagunen/badviken. Föreslogs rensning med traktor - 
byggkommittén tar hand om detta..  
Farhågor gällande kvaliteten på dricksvattnet från pumphuset i norra området efter 
byggandet av kvävefällan. Besked lämnades att vattenprover kommer att tagas inom kort. 
När det gäller övriga frågor angående kvävefällan hänvisades till den information som 
kommer att lämnas av representant från miljökontoret i Torsås efter det att mötet 
avslutats.  
Frågan gällande nya postlådenummer kom upp. Styrelsen utreder och återkommer. 
Önskemål om info på hemsidan gällande tider för möten. Sekreteraren tittar på detta. 
Uppdatering av förteckningen av stugägare på skylten på norra sjöboden önskades. 
Kassören ombesörjer att uppdaterad tavla kommer upp. 
Frivilliga händer för målning av sjöboden efterlyses. Villiga ombads kontakta 
”byggänget”. 
Boulebanan beräknas klar inom kort och intresserade hälsas välkomna. 
 

14) Sven Franzén tackade den avgående ordföranden Tommy Lundqvist för många års väl 
utfört uppdrag och överlämnade en minnesgåva. Mötesordföranden avslutade mötet och 
tackade för visat intresse. 

 
 
 
 

…………………                                                                          …………….. 
 
        Anders Jonsson                                                                            Göran Augzell 
        Mötesordförande                                                                          Mötessekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 Justeras     Holger Engström                                                      Arne Dacke 


