
 
Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening 2007 07 22 
 
 
§     1  Ordförande Sven Franzén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§     2  Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. 
 
§     3  Dagordningen för mötet godkändes. 
 
§     4  Till mötesordförande valdes Ingmar Sturesson. 
 
§     5  Till mötessekreterare valdes Göran Augzell.  
 
§     6  Till protokolljusterare och rösträknare valdes Arne Dacke och Rolf Ek. 
 
§     7 Verksamhetsberättelsen, som distribuerats till deltagarna, godkändes. 
 
§     8 Kassarapport och revisionsberättelse godkändes. 
 
§     9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 
 
§    10 Val förrättades enligt följande: 
 
        10:1 Till ordförande på ett år omvaldes Sven Franzén. 
        10:2 Till ordinarie ledamöter på två år valdes Göran Augzell, Axel Lindberg och 
                Anders Jonsson. 
        10:3 Till styrelsesuppleant på två år valdes Göran Andersson. 
        10:4 Till revisorer på ett år omvaldes Margreth Engström och P.O. Bengtsson. 
        10:5 Till revisorssuppleant på ett år valdes Ingemar Nilsson. 
        10:6 Till ledamöter i festkommittén på ett år valdes Conny Björk (sammankallande), 
                 Yngve Brink, Brita Nordstrand, Eva Svensson, Eva Göthesson, 
                 Ann-Margreth Lundqvist och Marita Linnér. 
        10:7  Till ledamöter i  hamnkommittén valdes P.O. Bengtsson (sammankallande), 
                  Conny Björk och Holger Engström. 
        10:8  Till ledamöter i byggkommittén valdes Kjell Andersson (sammankallande), 
                  Gert Göthesson och Rune Erlandsson. 
        10:9  Till valberedningen valdes Tommy Lundqvist, Conny Björk, Arne Dacke 
                 och Maria Myrefelt. 
 
§    11  Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften och städavgiften till kr 300 per år samt 
            att hyra av sjöbodarna skall kosta kr 200 bifölls. 
 
§    12  Förslag inkommit, att nästa år fira att det är fyrtio år sedan Club 68 invigdes, med en   
            jubileumsfest. Redan i sommar ordnas en enkel grillfest vid sjöbodarna den 4 augusti. 
            Sven Franzén informerade om diverse saker enligt följande: Grinden vid södra infarten                        
            flyttas ned till hamnplanen. Avgränsningen till området vid badviken, som saboterats,  
            återställes. Eftersom många kör för fort, uppmanas alla åter att iakttaga hastighets- 
            begränsningen inom området, d v s 30 km. Hundägare uppmanas hålla sina hundar 
            kopplade.  



     
           Inget nytt i VA-frågan förutom att  kommunen avgivit en avsiktsförklaring gällande 
           utbyggnad av nätet söder om Bergkvara.       
           Under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner kapacitetsökningen av verket i     
           i Bergkvara kan det eventuellt bli aktuellt med en utbyggnad till Järnsida inom 2-3 år. 
           Styrelsen följer utvecklingen i frågan och informerar medlemmarna. 
 
§    13 Ingen begärde ordet när det var fritt. 
 
§    14  Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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