
Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening den 21 juli 2013

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Sven Franzén inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna till årsmötet och
informerade om att Agneta Nyström nyligen gått bort. För att hedra Agneta och andra i
föreningen som under året gått bort, påkallade Sven en tyst minut.
Därefter redogjorde Sven styrelsens förslag till nya stadgar för Järnsida Stugägareförening.
Detta kommer upp som beslutspunkt under mötet.
Med detta förklarade Sven årsmötet öppnat.

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna.

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Val av mötesordförande
Holger Engström valdes till ordförande för årsmötet. Holger inledde med att be eventuella
nyblivna stugägare presentera sig. Rolf Lindgren berättade att han och hustrun Birgitta är nya
ägare till stuga 98. Det hälsades varmt välkomna till Järnsida och Stugägareföreningen.

§ 5 Val av mötessekreterare
Egon Bergman valdes till sekreterare.

§ 6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Anders Jonsson och Rune Hallberg valdes till att justera protokollet och tjänstgjöra som
rösträknare vid behov.

§ 7 Verksamhetsberättelsen och dess godkännande
Mötesordförande Holger Engström hänvisade till verksamhetsberättelsen som fanns utlagd
vid entrén och gav mötesdeltagarna tid att läsa igenom densamma. Inga frågor eller
synpunkter framfördes.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse
Kassarapporten och ekonomisk rapport för Järnsida vattenområde (stuga 47-107) fanns
tillgängliga för mötesdeltagarna.
Lennart Lindstedt ställde fråga om kostnader för vägtrummor och Sven Franzén informerade
att dessa åtgärder genomförts enligt beslut på årsmötet 2012 för att minimera kostnader och
att i ett senare skede inte behöva gräva upp nyanlagda vägar.
Årets revisionsberättelse presenterades av Margret Engström som avslutade med att Margret
och P-O Bengtsson tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10 Val
Val enligt nedan genomfördes och beslutades till respektive årsmöte.
10.1 Ordförande på ett år, Sven Franzén (omval)



§ 10 Val forts.
10.2 Tre ordinarie ledamöter på 2 år, Axel Lindberg (omval), Ing-Marie Ignell (nyval),
Christer Frisk (nyval). (För info: Kvarstår Eibert Johansson, Rolf Ek och Egon Bergman).
10.3 En styrelsesuppleant på två år samt fyllnadsval, Jonas Karlsson (nyval), Laila Petersson
(fyllnadsval 1 år).
10.4 Två revisorer på ett år, Margret Engström (omval), P-O Bengtsson (omval).
10.5 Revisorsuppleant på ett år, Anne-Margreth Lundqvist (omval).
10.6 Ledamöter festkommittén på ett år, Konny Björk sammankallande (omval), Maria
Myrefelt (omval), Birger Lindstedt (omval), Lars Jonsson (nyval), Carina Adolfsson (nyval),
Kajsa Nyrén (nyval).
10.7 Ledamöter hamnkommittén på ett år, P-O Bengtsson sammankallande (omval), Tommy
Lundqvist (omval), Sven Nyrén (omval).
10.8 Ledamöter byggkommittén på ett år, Gert Göthesson sammankallande (omval), Morgan
Svensson (omval), Tore Nilsson (omval)
10.9 Ledamöter vägkommittén på ett år, punkten utgår med hänvisning till nybildad
vägsamfällighet.
10.10 Ledamöter boulekommittén på ett år, Mats Liljedahl sammankallande (omval), Anne-
Margreth Lundqvist (omval).
10.11 Ledamöter valberedning på ett år, Tommy Lundqvist sammankallande (omval), Maria
Myrefelt (omval), Konny Björk (omval), Arne Dacke (omval)

§ 11 Styrelsens förslag: Modernisering av föreningens stadgar
Sven berättade att förslaget till moderniserade stadgar funnits uppsatt vid sjöbodarna och
förtydligade att det i samband med nya stadgar blir nytt räkenskapsår vilket innebär att det
första året kommer att omfatta 18 månader. Därefter ställde Sven frågan om det fanns frågor
eller synpunkter. Lennart Lindstedt ställde fråga om § 1 punkt 1 ”Enligt beslut på årsmöte
eller annat forum” och undrade vad avses med ”annat forum”. Beslutades att ändra
formuleringen till ”annat medlemsmöte”.
Beslutades att med denna justering godkänna det framlagda förslaget till nya stadgar för
Järnsida Stugägareförening.

Sven tog också upp förslag till oförändrade avgifter enligt nedan:
-städavgift 300 kr, återfås vid deltagande på städdag
-medlemsavgift 300 kr
-båtplats 500 kr
-eventuell påminnelseavgift 100 kr
Beslutades enligt ovan.

§ 12 Övriga inkomna frågor
Då det inte inkommit några före mötet gavs möjlighet att direkt ställa frågor.

1 Rolf Lindgren stuga 92 frågade om eventuell saltning av bl.a. vägen ut på udden och för
övriga grusvägar.
Sven berättade att vi nu har en vägsamfällighetsförening som skall hantera bl.a. denna fråga
men att vi ändå omgående i stugägareföreningens regi kan se till att grusvägarna blir saltade.
Om så krävs regleras kostnaden mellan stugägareförening och vägsamfällighet. Beslutades
enligt Svens förslag.



§ 12 Övriga inkomna frågor forts.
2 Lennart Lindstedt föreslog att man/vi bör ansätta krypfart på grusvägarna vilket
förmodligen samtliga instämde i.

3 Lars Jonsson framförde att det ”körs alldeles för fort på norra infarten”

4 Frågan angående ev. ”kennel” vid stuga 91 med återkommande störande hundskall togs upp.
Framfördes också att på detaljplanerat område är det miljöförvaltningen i kommunen som
handlägger den typen av frågor.

Föreslogs att berörda tar en diskussion med Tomas och Hanna Öman hur man kan åtgärda det
uppkomna läget.

5 Monika Johnsson tog upp frågan ”hur går det med den planerade rampen från land ner till
vattnet omedelbart söder om båtbryggan”.
Göran Augzell påtalade risken att en ramp ”sköljs bort” vid dåligt väder med hänvisning till
tidigare erfarenheter.
Sven svarade att rampen är ”på gång” om inte i år så förmodligen till nästa säsong och att när
rampen är på plats kommer den att tas upp tidig höst för att bl.a. undvika ”bortskjöljning”.
Holger Engström föreslog att styrelsen bevakar vad som sker angående rampen vilket också
beslutades.

6 Göran Augzell undrade hur det ligger till med badflotten. Sven berättade att det är problem
med förankring som är säker för badande, hamnkommittén arbetar med att hitta en lösning.

§ 13 Ordet fritt
Inga frågor eller synpunkter framkom.

§ 14 Mötet avslutas
Sven Franzén tackade Göran Augzéll och Holger Engström för ”väl förrättat värv”  i Järnsida
Stugägareförenings styrelse och överlämnade en gåva till dem med rungande applåder från
alla.
Mötesordförande Holger Engström tackade därefter alla för visat engagemang och avslutade
mötet.

Egon Bergman
Sekreterare

Justeras:       Anders Jonsson Rune Hallberg           Mötesordf. Holger Engström


