
Protokoll fört vid årsmöte i Järnsida Stugägareförening den 20 juli 2014 

 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Eibert Johansson öppnade hälsade alla välkomna och öppnade mötet, därefter frågade Eibert 

om några nya stugägare var närvarande på mötet och gav dom möjlighet att presentera sig. 

Nya stugägare är Ann Rytterström i stuga 93 (tidigare ägare Göran och Sofie Andersson) 

samt Henrik Lisecke med familj i stuga 102 (tidigare ägare Berit och Tage Caesar) och de 

hälsades varmt välkomna till Järnsida.  

 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 4 Val av mötesordförande 

Christer Thureson valdes till ordförande för årsmötet. Christer tackade för förtroendet och 

föreslog att den som begär ordet på mötet också presenterar sig.  

 

§ 5 Val av mötessekreterare 

Egon Bergman valdes till sekreterare. 

 

§ 6 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

Arne Dacke och Lennart Lindstedt valdes till att justera protokollet vilket också innebar att 

tjänstgöra som rösträknare vid behov.  

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen och dess godkännande 

Mötesordförande Christer Thureson hänvisade till verksamhetsberättelsen som fanns utlagd. 

Inga frågor eller synpunkter framfördes. 

Verksamhetsberättelsen för 2013-2014 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8 Kassarapport och revisionsberättelse  

Kassarapporten och ekonomisk rapport för Järnsida vattenområde (stuga 47-107) fanns 

tillgängliga för mötesdeltagarna. 

 

Årets revisionsberättelse presenterades av Margret Engström som avslutade med att Margret 

och P-O Bengtsson tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Lennarth Jerse Järnsida 506 tog upp det lån som tidigare utbetalats till vägsamfälligheten och 

Egon Bergman bekräftade att lånet i sin helhet återbetalats från Järnsida 

Vägsamfällighetsförening till Järnsida Stugägareförening. 

 

§ 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,Eibert Johansson (nyval med acklamation) 

10.2 Tre ordinarie ledamöter på 2 år,Rolf Ek (omval), Jonas Carlsson (nyval), Laila 

Petersson (nyval). (För info: Kvarstår Axel Lindberg, Ing-Marie Ignell och Christer Frisk).  

10.3 En styrelsesuppleant på två år samt fyllnadsval,Linda Petersson (nyval), Henrik Lisecke 

(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 (omval), Carina Adolfsson (omval), 

Kajsa Nyrén (omval). 

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 Götesson sammankallande (omval), Morgan 

Svensson (omval), Tore Nilsson (omval) 

10.9.Ledamöter boulekommittén på ett år, Mats Liljedahl sammankallande (omval), Anne-

Margreth Lundqvist (omval). 

10.10 Ledamöter valberedning på ett år, Tommy Lundqvist sammankallande (omval), Maria 

Myrefelt (omval), Konny Björk (omval), Arne Dacke (omval) 

 

 

 

§ 11 Styrelsens förslag:  

-Eibert Johanssonmeddelade förslaget att styrelsen/föreningen, nu när kommunalt VA är 

klart, med omdedelbar verkan avsäger sig vidare hantering och ansvar för vattenområde 

(stuga 47-107) som man tidigare hanterat administrativt. Besltutades enligt förslag med 

kommentaren att Axel Lindberg är sammanhållande för definitivt avslut.   

 

-Eibert berättade att man Lördagen första helgen i september behöver hjälp med upptagning 

av badbryggor, stegar , flotte och uppmanade så många som möjligt att ställa upp. Närmare 

info om tidpunkt kommer att sändas ut för kännedom. 

 

-Eibert tog också upp förslag till oförändrade avgifter enligt nedan: 

 -städavgift 300 kr, återfås vid deltagande på städdag 

 -medlemsavgift 300 kr 

 -båtplats 500 kr 

Beslutades enligt ovan. 

(Sekreterarens notering: Punkten togs upp under ordet fritt men noteras under styrelsens 

förslag där den rätteligen hör hemma. 

 

§ 12 Övriga inkomna frågor 

Några frågor utöver Axels förslag angående vattenområdet vilket redovisas ovan hade inte 

kommit in.  

 

§ 13 Ordet fritt 

-Maria Myrefelt tog upp frågan om bilar som kör i för höga hastigheter förbi hennes stuga 

och även på andra ställen vilket kunde verifieras av flera närvarande på mötet.  

Beslutades, enligt förslag från Lennarth Jerse, att frågan remitteras för hantering i Järnsida 

Vägsamfällighetsförening. (En vädjan till alla på området Max 30 km helst lägre! Sekr.anm.) 



§ 13 Ordet fritt forts. 

-Anna-Lena Augzell föreslog att midsommarstången kommande år skulle återplaceras på den 

plats den tidigare alltid stått d.v.s. väster om sjöbodarna.   

Anna-Lena framförde även att det vore trevligt med en kompletterande ramp på den nya 

bryggan söder om piren där man kan ta sig ner till vattnet även om man har lite svårt att gå. 

Eibert informerade att frågan ”undersöks vidare och finns med på dagordningen ”. 

 

-Lennarth Jerse framförde ett tack till alla som arbetat med att få den nya bryggan på plats 

vilket vi alla övriga självklart instämde i.  

 

-Eibert tackade avgående sekreterare EgonBergman för ”väl förrättat värv” och överräckte en 

gåva från föreningen som skulle hjälpa till att komma över det faktum att inte längre vara 

direkt involverad i stugföreningen.  Jag Egon B önskar självklart styrelsen lycka till i 

framtiden och framför samtidigt ”ett stort tack för tacket” 

 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Eibert och mötesordförande Christer Thuresson tackade alla för god uppslutning och 

avslutade därmed mötet. 

 

 

 

 

 

Egon Bergman 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justeras:Arne DackeLennart LindstedtMötesordf. Christer Thuresson 

 

 

 

 


