
Protokoll för vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening den 20 juli 2008 
 
§ 1 Mötets öppnande 
      Ordförande Sven Franzén öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 
      Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
      Dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 4 Val av mötesordförande 
       Holger Engström valdes till ordförande. 
 
§ 5 Val av mötessekreterare 
       Egon Bergman valdes till sekreterare. 
 
§6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
      Axel Lindberg och Arne Dacke valdes enligt ovan. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen och dess godkännande 
      Verksamhetsberättelsen som delats ut till mötesdeltagarna föranledde en kommentar och  
      en fråga.  
        -Lennart Jerse framförde att han ansåg verksamhetsberättelsen vara mycket bra. 
 

-En fråga kring VA för stugområdet togs upp. Anders Jonsson informerade då om de 
besked han fått vid kontakter med Torsås Kommun. Vilket bl.a. var att projektering av 
VA pågår och att det kommer att bli ett informationsmöte som kommunen kallar till 
någon gång under september månad i år. Till mötet kommer alla stugägare att kallas och 
Järnsida Stugägareförenings styrelse kommer att vara representerad av minst två 
personer.  
 
Med detta godkändes verksamhetsberättelsen. 

 
§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse 
      Kassarapport och revisionsberättelse godkändes.  
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  
 
§ 10 Val (samtliga val gäller till och med ordinarie årsmöte) 
 
    10:1 Till ordförande på ett år omvaldes Sven Franzén. 
    10:2 Till ordinarie ledamöter på två år valdes Rolf Ek, Eibert Johansson, Egon Bergman. 
    10:3 Till styrelsesuppleant på två år valdes Holger Engström. 
    10:4 Till revisorer på ett år omvaldes Margret Engström, P-O Bengtsson. 
    10:5 Till revisorsuppleant på ett år omvaldes Ingmar Nilsson 
    10:6 Till ledamöter i festkommittén på ett år valdes Conny Björk (sammankallande),  
           Yngve Brink, Brita Nordstrand, Eva Svensson, Marita Linnér, Ingmari Ingnell,  
           Ann-Margret Lundqvist. 



§ 10 Val forts. 
   10:7 Till ledamöter i hamnkommittén omvaldes P-O Bengtsson (sammankallande), 
           Conny Björk, Holger Engström 
   10:8 Till ledamöter i byggkommittén på ett år valdes Gert Göthesson (sammankallande) 
            Rune Erlandsson, Morgan Svensson. 
   10:9 Till valberedning på ett år omvaldes Tommy Lundqvist, Conny Björk, Arne Dacke, 
           Maria Myrefelt. 
 
§11 Styrelsens förslag 
       Sven Franzén informerade om projektet att bygga om ”landbryggan” i hamnen vilket görs  
       för att skapa en säker och framför allt trevlig miljö för alla berörda. Ombyggnaden  
       ökar även antalet tillgängliga båtplatser och beräknas vara klart i augusti/september 2008 
       Förslaget godkändes av årsmötet.  
        
       Sven påminde återigen om att de som har hundar självklart ”plockar upp” efter dessa vid  
       behov och undviker att bada hunden på platser som är avsedda för allmänt bad. 
 
       Sven framförde ett stort tack till alla som medverkat till en synnerligen lyckad och 
       uppskattad midsommarfest och påminde också om kommande jubileumsfest i sjöbodarna 
       den 2 augusti. 
 
§ 12 Övriga inkomna frågor 
        Inga frågor inkomna. 
 
§ 13 Ordet fritt 
        - Framfördes att Norra in/utfarten till stugområdet kan vara farlig p.g.a skymmande ”sly”  
           Samt det faktum att den tidigare blockerade parkeringen söder om utfarten nu öppnats 
           vilket får till följd att trafik nu kan komma i ganska hög fart även från det hållet. 

- Fråga ställdes om varför skylt vid badplats tagits bort, Sven Franzén informerade. 
- Kommenterades att badtrappan fortfarande är vass på de nedersta stegen. Åtgärdat av  
  P-O Bengtsson och Holger Engström efter mötet. 
- Framfördes en eloge för att badstranden nu blivit så fin. 
- Holger Engström informerade om att han tillsammans med Tage Cesar placerat en 
  bänk längst ut på udden och hälsade alla välkomna dit. 
- Framfördes att gungorna vid badplatsen är slitna. Detta kommer ev. att åtgärdas nästa 

           år. 
        - Framfördes att det vore praktiskt att till städdagarna även planera in ev. byggåtgärder. 

- Sven Franzén framförde ett stort tack till Kjell Andersson för alla goda insatser  
han gjort för Järnsida Stugägareförening. Då Kjell inte var med på årsmötet kommer 
detta självklart att framföras till honom personligen.  

 
§ 14 Mötet avslutas 
          Mötesordförande Holger Engström avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
Egon Bergman       Justeras: Axel Lindberg   Arne Dacke.          Mötesordf.: Holger Engström      
Sekreterare  
        
 


