
Protokoll fört vid Järnsida Stugägareförenings årsmöte 03 07 20 
 
Plats: Norra Sjöboden 
 
1  Föreningens ordförande Tommy Lundqvist hälsade de närvarande hjärtligt välkomna 
    och förklarade mötet öppnat. 
 
2  Årsmötet förklaras utlyst enligt stadgarna. 
 
3  Dagordningen för mötet godkändes. 
 
4  Till ordförande vid mötet valdes Axel Lindberg, som tackade för förtroendet. 
 
5  Till mötessekreterare valdes Göran Augzell. 
 
6  Till att justera dagens protokoll valdes Johan Sjöshult och Yngve Brink. 
 
7  Föreningsordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och hänvisade till  
     utdelat material. Verksamhetsberättelsen godkändes. På begäran lästes protokollet fört vid  
     årsmötet 2002 upp.         
     Vidare lästes avtalet med entreprenören gällande renovering av hamnen upp på begäran av  
     Lennart Jerse. Sekreteraren redogjorde för brister i utförandet av arbetet och om 
    diskussionerna som ägt rum angående kostnaden för projektet. När det gäller landkabeln     
     som planeras i norra delen av vårt område uttryckte närboende oro för negativa  
     konsekvenser i form av störningar från eventuellt uppkomna magnetfält. Tommy 
     Lundqvist redogjorde för våra kontakter med, och ingivna skrivelser till, 
     Energimyndigheten; den senaste i juni i år. Lennart Jerse försvarade dragningen och 
     försäkrade att inga negativa effekter skulle uppkomma, men lovade dock diskutera 
     lokaliseringen av kabeln med markägaren.                                                                                                       
     Göran Nilsson refererade till tidningsartikel gällande ökad risk för Alzheimers sjukdom 
     vid elektromagnetisk strålning. Vägarnas kondition diskuterades. Klagomål gällande dålig  
     sikt vid norra nerfarten samt på alltför höga hastigheter på vägarna framfördes. 
     Göran Nilsson tackade styrelsen och förhandlingsgruppen för förtjänstfullt arbete 
     under året. 
 
8   Kassarapport och revisionsberättelse lästes upp och godkändes. Påpekades dock 
     att behållningen kommer att påverkas av slutuppgörelsen gällande hamnrenoveringen. 
  
9    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 020721-030720. 
 
10   a) Till ordförande på ett år valdes Tommy Lundqvist och till ordinarie styrelse- 
            ledamöter på två år Anders Jonsson och Göran Augzell. Till ny ordinarie styrelse- 
            ledamot valdes Axel Lindberg.(Kvarstående styrelsemedlemmar Rolf Ek, Egon 
            Bergman och Sven Franzén.) 
        b) Till styrelsesuppleant på två år valdes Göran Andersson. (Ingmar Sturesson kvarstår.) 
        c) Till revisorer på 1 år valdes Ingvar Malmqvist och P.O. Bengtsson. 
        d)  Till revisorssuppleant på ett år valdes Ingemar Nilsson. 
        e) Till festkommittén på ett år valdes Yngve Brink, Eva Svensson, Ann-Margret  
            Lundqvist, Eva Götesson, Brita Nordstrand, Marita Linnér och Conny Björk(samman- 
            kallande) 



        f) Till byggkommittén på ett år valdes Rune Erlandsson, Kurt Josefsson, Kenneth 
            Fransson och Kjell Andersson (sammankallande). 
        g) Till hamnkapten på ett år valdes Johan Sjöshult med Mats Jarl som biträde. 
        h) Till valberedningen på ett år valdes Yngve Brink (sammankallande), Elisabeth  
             Sjöshult och Conny Björk. 
 
11. Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift kr 150 och oförändrad båtavgift kr 200 

bifölls av mötet.  
Intresset för anläggande av en boulebana pejlades. Beslöts att frågan hänskjuts till  
styrelsen för utredning. 
Ny diskussion ang låsta grindar. Konstaterades att under de två år grindarna var låsta, 
inga inbrott förekom. Senare inbrott samt inbrottsförsök. Beslöts att norra grinden skall 
vara låst 1/11 och fram till påsk och att södra grinden skall hållas stängd under samma 
tid (efter in- och utfart). Styrelsen hoppas att detta respekteras av samtliga boende inom 
området, och att detta förhoppningsvis skall stävja inbrott. 
Beslöts att uppdaterad lista med adresser och tfn-nummer gällande alla boende  
distribueras till medlemmarna. 
 

12. Inlaga från A-L Augzell gällande uppmaning att värna vår vackra Järnsidanatur samt att 
klippa strandängarna med urskiljning. Ärendet hänsköts till styrelsen att utreda. 
Ej undertecknad inlaga gällande dålig hundhållning på området. Hundägarna 
uppmanades att plocka upp efter sina djur. 
Likaså ej undertecknad inlaga gällande nytt stängsel runt del av ”vårt” grönområde med  
fråga huruvida styrelsen informerades innan arbetet påbörjades. Tommy Lundqvist 
informerade om att så ej varit fallet.  

 
13.   Solveig Nilsson undrade om något kunde göras åt den rika förekomsten av 
        allergiframkallande gråbo på hamnpiren. Framkom att man under vårens strand- 
        rengöring kört av största delen av piren med trimmer. 

 
Göran Nilsson berättade om en av honom utsänd enkät till de husägare som ej köpt sin 
tomt, gällande intresse för eventuell gemensam aktion för köp. Denna hade besvarats av 
flertalet.  
 

14.    Tommy Lundqvist tackade Arne Dacke för många års väl utfört uppdrag som kassör och           
överlämnade en minnesgåva. 
Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 
 
 
Axel Lindberg                                        Göran Augzell 
Mötesordförande                                                                         Mötessekreterare 
 
 

         Justeras:  
 
 

        Yngve Brink                                                                     Johan Sjöshult    
 
 


