
    
 

Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening den 25 juli 2010 
 
§ 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 
Anders Jonsson valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5 Val av mötessekreterare 
Egon Bergman valdes till sekreterare. 
 
§ 6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
Ing-Marie Ignell och Axel Lindberg valdes till att justera protokollet.  
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen och dess godkännande 
Verksamhetsberättelsen, som fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare, godkändes och lades 
till handlingarna.  
 
§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse  
Kassarapporten och ekonomisk rapport för Järnsida vattenområde fanns tillgängliga för 
mötesdeltagarna. Revisionsberättelsen presenterades av Margret Engström som avslutade 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. 
 
§ 10 Val 
Val enligt nedan genomfördes och beslutades. 
10.1 Ordförande på ett år, Sven Franzén (omval) 
10.2 Tre ordinarie ledamöter på 2 år, Rolf Ek (omval), Egon Bergman (omval), Eibert 
Johansson (omval). (För info: Kvarstår Axel Lindberg, Göran Augzell, Holger Engström) 
10.3 En styrelsesuppleant på två år, Ing-Marie Ignell (omval), (För info: Kvarstår Göran 
Andersson) 
10.4 Två revisorer på ett år, Margret Engström (omval), P-O Bengtsson (omval). 
10.5 Revisorsuppleant på ett år, Anne-Margreth Lundqvist (nyval). 
10.6 Ledamöter festkommittén på ett år, Conny Björk sammankallande (omval), Yngve Brink 
(omval), Britta Nordstrand (omval), Ing-Marie Ignell (omval), Eva Svensson (omval), Maria 
Myrefelt (omval), Ros-Mari Hjalmarsson (nyval), Gunilla Olofsson (nyval). 
10.7 Ledamöter hamnkommittén på ett år, P-O Bengtsson sammankallande (omval), Conny 
Björk (omval), Tommy Lundqvist (omval) 
10.8 Ledamöter byggkommittén på ett år, Gert Göthesson sammankallande (omval), Morgan 
Svensson (omval), Tore Nilsson (omval) 
 



    
 

§ 10 Val forts. 
10.9 Ledamöter väggkommittén på ett år, Jörgen Lindqvist sammankallande (omval) 
jorgen.lindqvist@svenskaspel.se , Gert Götesson (omval), Göran Andersson (omval). 
10.10 Ledamöter boulekommittén på ett år, Gerd Brinck sammankallande (omval), Mona 
Johansson (omval). 
10.11 Ledamöter valberedning på ett år, Tommy Lundqvist sammankallande (omval), Maria 
Myrefelt (omval), Conny Björk (omval), Arne Dacke (omval) 
 
§ 11 Styrelsens förslag: Ev. förändring av beslut angående vinterstängning av norra 
grinden. 
Sven Franzén presenterade styrelsens förslag att ompröva tidigare beslut om att Norra 
Grinden skall hållas stängd under ”vinterhalvåret”. Skälet till frågeställningen var att grinden 
under senaste vintern stått öppen och skälen till detta är enligt info bl.a. att underlätta för 
snöskottning, post och sopbil. Sven påminde om att skäl för stängning varit att förebygga 
inbrott i stugorna. För närvarande är det sex stugor med permanentboende. 
Diskussion: Framfördes att kommande VA utbyggnad förmodligen kommer att innebära att 
grinden måste vara öppen. Framfördes att posten vid stängd grind kan välja att kräva 
postlådor ute vid ”stora vägen”. 
Förslag: Lennarth Jerse föreslog att grinden skulle hållas öppen året runt. 
Beslutades efter omröstning: Att tills vidare hålla grinden öppen året runt.  
 
§ 12 Övriga inkomna frågor 
-Sven Franzén inledde med att informera om styrelsens kontakter med kommunen 
tillsammans med Norra Kärr och Björkenäs angående planerat VA. Man har hittills haft tre 
möten med kommunen och vid dessa tillfällen ställt frågor till kommunalråd Roland 
Swedenstam och Samhällsbyggnadschef Peter Persson och även väldigt tydligt framfört att 
den preliminärt angivna kostnaden per fastighet anses vara mycket hög. Slutligt beslut om 
kostnaden kommer enligt besked från kommunen att ske senare under hösten. 
Sven informerade även om ett överklagande som ogillats vilket gällde huruvida beslutet om 
VA var fattat på rätt sätt i kommunen.  
Det är husägaren som skall betala VA anslutning och detta skall ske 30 dagar efter det finns 
en anvisad kopplingspunkt vid tomtgränsen som är klar att använda.  
Arbetet med VA kommer att starta till hösten. 
-Sven informerade även om restaureringen som gjorts på vissa vägar i området vilket 
bekostats av stugägareföreningen. 
-Förfrågan från kommunen beträffande befintliga avloppsanläggningar i en del stugor togs 
upp eftersom det känns som tämligen ”onödigt” att i ett läge där man bestämt att anlägga 
kommunalt VA börja inventera nuvarande lösningar. Sven Franzén informerade om att han 
kommer att kontakta berörd på kommunen för att få en förklaring. 
  
 
§ 13 Ordet fritt 
1 Förslag om att sätta upp en skylt med hundförbud vid badbryggan togs upp. Beslutades att 
styrelsen tar upp frågan med Göran Olsson.  
 
2 Eventuell anslutning av sjöbodarna till VA togs upp. Sven Franzén informerade om att 
frågan kommer att tas upp med berörda parter.  
 
 
 



    
 

§ 13 ordet fritt forts. 
3 Frågan om en eventuell kommande vägsamfällighet togs upp. Sven Franzén informerade om 
att det i dagsläget är ca 63 fastigheter som friköpt tomter och att frågan om vägsamfällighet 
förmodligen kommer att aktualiseras när VA frågan är löst. 
 
4 Anders Jonsson bad eventuella ”nya stugägare” som var närvarande på årsmötet att enligt 
tradition presentera sig, vilket skedde som följer: 
- Ulrik och Cilla Knutsson från Lenhovda stuga 29 
- Christer Frick och Helena Bergh stuga 45 
- Lena Lagerwall från Hestra 
Alla hälsades hjärtligt välkomna till Järnsida av Anders och övriga mötesdeltagare. 
 
5 Säkerhetsproblem i samband med cyklar på ”båtbryggan” togs upp. Beslutades att frågan 
om skylt med cykelförbud på bryggan för att förebygga olyckor tas upp med Göran Olsson 
ansvarig Sven Franzén.  
 
6 Ordförande Sven Franzén framförde uppskattning och ett stort tack från föreningen för goda 
och värdefulla insatser av följande personer: 
Gert Göthesson 
Holger Engström  
Göran Andersson 
 
7 Mötesordförande Anders Jonsson framförde ett tack till styrelsen för ”gediget arbete” under 
det gångna året vilket renderade i ett instämmande i form av en applåd från mötesdeltagarna.  
 
 
§ 14 Mötet avslutas. 
Mötesordförande Anders Jonsson tackade alla för visat engagemang och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 
 
Egon Bergman 
Sekreterare 
 
 
Justeras:       Ing-Mari Ignell           Axel Lindberg           Mötesordf. Anders Jonsson  


