
    
 

Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening den 26 juli 2009 
 
§ 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 
Den upprättade dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 4 Val av mötesordförande 
Holger Engström valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5 Val av mötessekreterare 
Egon Bergman valdes till sekreterare. 
 
§ 6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
Lennarth Jerse och Arne Dacke valdes till att justera protokollet.  
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen och dess godkännande 
Verksamhetsberättelse hade delats ut till mötesdeltagare. I samband med detta togs en fråga 
upp beträffande vem som ansvarar för underhåll av vägar i form av grusning m.m. Sven 
Franzén bad att få återkomma vid senare tillfälle under mötet eftersom det då skulle 
presenteras ett förslag till en ny vägkommitté vilket också godkändes.  
 
Lennarth Jerse föreslog att verksamhetsberättelsen kompletterades med informationen att 
Göran Olsson engagerat sig och hjälpt till vid färdigställande av bryggreparationen.  
Sven Franzén informerade då att han och styrelsen medvetet valt att inte ta med namn på 
någon av dem som lagt ner tid och möda på att hjälpa till, utöver Rolf Ek som varit 
projektledare, men betonade att detta självklart var mycket uppskattade insatser som gjorts av 
många. 
Vid omröstning om lämnat förslag begärdes votering varvid Lennarth Jerse drog tillbaka sitt 
förslag.   
 
Med detta godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.  
 
§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse  
Kassarapporten hade delats ut till mötesdeltagarna och Axel Lindberg hänvisade till 
presenterad rapport. Lennarth Jerse konstaterade: ”att totalkostnaden för restaureringen av 
bryggan stannade vid ca 150 000 kr vilket är väldigt mycket pengar”. En fråga kom upp om 
varför det ”blivit så dyrt”. Sven Franzén förklarade att det var nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa både säkerhet och allmän trevnad för alla stugägare, samt att det på frivillig basis 
lagts hundratals mantimmar utan någon som helst ersättning. Åtgärderna hade också beslutats 
på föregående årsmöte.  
 
Revisionsberättelsen presenterades av Margret Engström som avslutades med att Margret och 
P-O Bengtsson tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  
Kassarapporten och revisionsberättelsen godkändes. 
 



    
 

 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 10a. Förslag om att etablera en Boulekommitté och en Vägkommitté samt upprätta en 
arbetsordning med årlig kostnadsram för kommittéerna i föreningen.  
Sven Franzén konstaterade att det har varit lite oklart vem som haft ansvar för vägarna och 
därför föreslår styrelsen bl.a. att en vägkommitté bildas där deltagarna i huvudsak består av 
permanentboende. Samtliga kommittéer ska identifiera och definiera framtida behov i samråd 
med markägaren. Sven presenterade styrelsens förslag till kommittéer enligt följande: 
 
Vägkommittén 
Ansvarar för hyvling, saltning och grusning av områdets grusvägar och ansvarar även för att 
asfalterade vägar lagas med kallasfalt. Kommittén ser också till att vägrenar klipps samt 
sköter reparation och underhåll av befintliga vägskyltar. Kostnader som överstiger 5000 kr/år 
ska godkännas av styrelsen. Kommittén bör bestå av tre ledamöter.  
Byggkommittén 
Ansvarar för underhåll och reparationer av Sjöbodarna samt trädgårdsmöbler, sittmöbler, 
lekredskap, grindar och fasta bänkar mellan Sjöbodarna och ”Badviken”. Kostnader som 
överstiger 3000 kr/år ska godkännas av styrelsen. Kommittén bör bestå av tre ledamöter. 
Hamnkommittén 
Ser till att hamnen är säker. Ansvarar för underhåll och reparationer av bryggor och 
angöringsplatser. Ser till att hamnen töms på p-ringar, sänken, linor, kedjor och bojar när 
båtarna tagits bort på hösten. Föreslår eventuella förbättringar. Kostnader som överstiger 
inbetalda båtplatsavgifter/år ska godkännas av styrelsen. Kommittén bestämmer, i samråd 
med styrelsen, båtplatsavgiftens storlek. Kommittén bör bestå av tre ledamöter.  
Festkommittén 
Ansvarar för midsommar- och jubileumsfirande samt fika vid städdagar. Kommittén bör bestå 
av sju ledamöter. 
Boulekommittén  
Ansvarar för boulebanans skötsel och tävlingsverksamhet. Kostnader som överstiger 1000 
kr/år ska godkännas av styrelsen.  
Generellt gäller att respektive kommitté vid behov kallar in förstärkning.  
Beslutades: Godkänna det framlagda förslaget enligt ovan. 
 
§ 10b Val 
Val enligt nedan genomfördes och beslutades. 
10.1 Ordförande på ett år, Sven Franzén 
10.2 Tre ordinarie ledamöter på 2 år, Göran Augzell (omval), Axel Lindberg  (omval), 
Holger Engström (nyval), Rolf Ek (kvarstår), Eibert Johansson (kvarstår), Egon Bergman 
(kvarstår) 
10.3 En styrelsesuppleant på två år, Ing-Marie Ignell (nyval/fyllnadsval), Göran Andersson 
(kvarstår) 
10.4 Två revisorer på ett år, Margret Engström (omval), P-O Bengtsson (omval) 
10.5 Revisorsuppleant på ett år, Ingmar Nilsson (omval) 
10.6 Ledamöter festkommittén på ett år, Conny Björk sammankallande (omval), Yngve Brink 
(omval), Britta Nordstrand (omval), Ing-Marie Ignell (omval), Eva Svensson (omval), Anita 
Erlandsson (nyval), Maria Myrefelt (nyval) 
10.7 Ledamöter hamnkommittén på ett år, P-O Bengtsson sammankallande (omval), Conny 
Björk (omval), Tommy Lundqvist (nyval) 



    
 

§ 10 b forts. 
10.8 Ledamöter byggkommittén på ett år, Gert Göthesson sammankallande (omval), Morgan 
Svensson (omval), Tore Nilsson (nyval) 
10.9 Ledamöter väggkommittén på ett år, Göran Andersson sammankallande (nyval), Gert 
Götesson (nyval), Jörgen Lindqvist (nyval) 
10.10 Ledamöter boulekommittén på ett år, Gerd Brinck sammankallande (nyval), Mona 
Johansson (nyval) 
10.11 Ledamöter valberedning på ett år, Tommy Lundqvist sammankallande (omval), Maria 
Myrefelt (omval), Conny Björk (omval), Arne Dacke (omval) 
 
§ 11 Styrelsens förslag 
Sven Franzén presenterade styrelsens förslag till oförändrade avgifter för det kommande året 
samt att en påminnelseavgift om 100 kr utgår om betalning ej erhållits 30 dagar efter angivet 
förfallodatum. 
Beslutades: Enligt ovan samt med tillägget att betalningsaviseringar bör ske med förfallodag 
den sista i respektive månad.  
 
§ 12 Övriga inkomna frågor 
1 Motion från festkommittén med förslag att ny tid för midsommarfirandet i Järnsida 
Stugägareförening  blir kl. 15.00 från och med 2010. 
Beslutades: Enligt förslag  
 
§ 13 Ordet fritt 
1 Frågan om att hundar bör vara kopplade på stugområdet togs upp. Konstaterades att 
gällande bestämmelser bör efterlevas. 
 
2 Frågan om besökande husbilar och campare togs upp. Konstaterades att var och en som 
iakttar något som kan anses olämpligt eller allmänt störande har möjlighet att på ett vänligt 
sätt informera om vad som gäller på Järnsida stugområde.  
 
3 Frågan om ”hastigheten på stugområdets vägar” togs upp med uppmaningen att informera 
besökare om vad som gäller.  
 
4 Sven Franzén redogjorde för information som bl.a. lämnats vid kommunens 
informationsmöte på biografen i Torsås under juli månad.  
Frågan om VA har diskuterats sedan 70 talet. Problemet är bl.a. sommarstugor med olika 
typer av avlopp med övergödning och oönskade utsläpp som följd. Kommunen vill ha 
kommunalt VA dels beroende på dålig vattenkvalitet, dels att ett ramdirektiv inom EU skall 
uppfyllas till 2015. 
Totalt berörs 360 hushåll varav ca 260 är fritidshus, beräknad kostnad 133 000 kr plus moms 
fram till tomtgräns. Beräknad färdigtid för byggnation är semestern 2012. 
 
Sven föreslog att representanter ur styrelsen träffar representanter för Björkenäs och Norra 
Kärr för strategiska diskussioner bl.a. gällande prisbild och uppmanade även berörda att 
lämna eventuella synpunkter eller förslag som kan vara till nytta i en sådan diskussion.  
Beslutades: Enligt förslag. 
 
5 Lennarth Jerse framförde att han ansåg kommunens förprojektering som bristfällig då de 
bl.a. inte kunnat ge svar på hur kostnader fördelat sig på de olika momenten bl.a. 
tertiärledningar med tillbehör .  



    
 

 
§ 13 forts. 
6 Framkom även synpunkter på att stamledning bör kunna bekostas av kommunen alternativt 
ha en betydligt längre avskrivningstid.  
 
7 Nya stugägare presenterade sig och hälsades välkomna enligt nedan: 
- Caisa och Sven Nyrén stuga 106 
- Barbro och Bengt Andersson stuga 83  
- Monica Lindqvist stuga 99 
- Lars Hjalmarsson stuga 71 
- Laila och Patrik Pettersson stuga 20 
 
8 Sven Franzén tackade Anders Jonsson, som valt att avsluta sitt engagemang i styrelsen, för 
mångårigt synnerligen engagerat och för föreningen givande arbete. Sven överlämnade en 
gåva som ett litet bevis på föreningens uppskattning. 
Anders Jonsson tackade och uppmanade samtidigt andra medlemmar att engagera sig i 
styrelsearbetet vilket han själv funnit mycket givande.  
 
§ 14 Mötet avslutas. 
Mötesordförande Holger Engström tackade alla för visat engagemang och avslutade mötet. 
 
 
 
Egon Bergman    Justeras: Lennarth Jerse      Arne Dacke         Mötesordf. Holger Engström 
Sekreterare 


