
 
 
 
Protokoll fört vid Järnsida Stugägareförenings årsmöte 05 07 24 
 
 
§ 1.  Föreningens ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade mötet                            
        öppnat. 
 
§ 2.  Årsmötet förklaras utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 3.  Dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 4.  Till ordförande för mötet valdes Anders Jonsson. 
 
§ 5.  Till mötessekreterare valdes Göran Augzell. 
 
§ 6.  Till att justera dagens protokoll valdes Holger Engström och Arne Dacke. 
 
§ 7.  Föreningens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och hänvisade 
        till utdelat material. Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 8.  Beträffande kassarapport och revisionsberättelse hänvisades tillutdelat material. Mötet 
        godkände dessa. 
 
§ 9.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 04 07 01 – 05 06 30. 
 
§ 10. a) Till ordförande på ett år valdes Sven Franzén och till ordinarie styrelsemedlemmar  
             på två år Göran Augzell, Anders Jonsson och Axel Lindberg. Kvarstående   
             styrelsemedlemmar Rolf Ek, Egon Bergman och Eibert Johansson. 
         b) Till styrelsesuppleant på två år valdes Göran Andersson. Ingmar Sturesson  
              kvarstår. 
         c) Till revisorer på ett år valdes Margret Engström och P.O. Bengtsson och 
              till revisorssuppleant på ett år 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 
              som sammankallande. 
          e) Till byggkommittén på ett år valdes Rune Erlandsson Gert Götesson och Kjell 
               Andersson som sammankallande.  
          f) Till hamnkapten på ett år valdes Johan Sjöshult med Mats Jarl som biträde. 
          g) Till valberedningen på ett år valdes Conny Björk, Arne Dacke, Sonny Myrefelt och  
               Tommy Lundqvist som sammankallande. 
 
§ 11. Styrelsens förslag om två städdagar per år samt en städavgift av 100 kr per stuga som 
         återbetalas vid närvaro på städdagen, bifölls.  Medlemsavgiften och båtplatsavgiften  
         beslöts vara oförändrade. 
 
§ 12. Inga skriftliga frågor inkomna. 
 
 



 
 
 
§ 13. Ordet fritt:  
         Holger Engström efterlyste information om VA-frågan och föreslog att styrelsen  
         undersöker och informerar. 
         Sven Franzén redogjorde för möte med N. Kärrs och Björkenäs stugföreningar i 
         frågan samt informerade om att Torsås kommun i den antagna kustvårdsplanen 
         har intentionen att ha löst VA-frågan inom områdena söder om Bergkvara inom två år. 
         Han bekräftade också att styrelsen kommer att arbeta med frågan och hålla 
         medlemmarna underrättade. 
          
         På grund av för få anmälningar, är hamnfesten som skulle ha ägt rum 30/7, inställd.     
 
§ 14. Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Anders Jonsson                                                                                Göran Augzell 
Mötesordförande                                                                              Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras:        Holger Engström                                                        Arne Dacke   
 
          


