
Järnsida Stugägarförening 

832401-3799 

 

 

Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsen för Järnsida Stugägarförening får härmed avge följande berättelse avseende 

verksamhetsåret 2015-2016. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

Ordförande:  Eibert Johansson 

Vice ordförande:  Christer Frisk 

Kassör:  Ing-Marie Ignell 

Sekreterare:  Henrik Lisecke 

Vice sekreterare: Jonas Karlsson 

Övriga ledamöter: Laila Petersson 

  Inger Nylander 

 

Suppleanter:  Linda Petersson  

  Våge Adolfsson 

 

 

Möten  

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden därutöver ett antal 

telefonöverläggningar och ett konstituerande sammanträde. 

 

Medlemsutskick 

Styrelsen har under verksamhetsåret gjort vårutskick och kallelse till årsmötet. 

Föreningen har oförändrat antal medlemmar, 99 styck (103 stugor på 107 fastigheter). 

 

Aktiviteter under verksamhetsåret 

Valborgsmässofirande ägde rum vid ristippen och tippen utgjorde bål. Ganska god 

uppslutning var det med grillning under trevliga former. 

Städdagarna ägde rum 21 maj och 18 juni. Förhållandevis god uppslutning den första 

städdagen (32 stugor) men ganska liten uppslutning den andra (10 stugor). Detta gjorde ändå 

att allt planerat arbete gick att genomföra inför midsommar.  

Festkommittén genomförde midsommarfirandet som vanligt på ett föredömligt sätt. TACK!  

En del muddring har ägt rum i hamnbassängen och borttransport av såväl tång som sand har 

skett. 

Även i år har vassröjning ägt rum och den klippta vassen ligger kvar då transport till deponi 

inte kunde genomföras av kostnadsskäl. 
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Ekonomi 

Föreningens kassatablå redovisas i separat handling och avser numera enbart tolv månader, 1 

juli till 30 juni. 

Som tilläggsupplysning som gäller konto 4010 (inköp) redovisas de större inköpen under 

verksamhetsåret. Festkommittén 7251,50, Ny stor grill 4190:-, 2 st tält 4797:-, 

Hamnkostnader förskott 1311:- samt övriga inköp i mindre poster 1510:-. Detta blir 

tillsammans 19059,50.  

 

 

Torsås kustmiljögrupp 

Föreningen är medlem i Torsås kustmiljögrupp, detta för att i första hand hålla sig uppdaterad 

vad som händer med miljöfrågorna i området men också vara en påverkande part i arbetet 

med denna typ av frågor. Föreningens representant under året har varit Egon Bergman. 

Kustmiljögruppen har ifrågasatt föreningens engagemang när det gäller vassklippningen så 

dessa frågor har diskuterats och reddes ut vid möte mellan Stugägarföreningen och 

Kustmiljögruppen. Våra representanter var Egon Bergman och föreningens ordförande Eibert 

Johansson och Kustmiljögruppen representerades av tillförordnade ordförande Pia Prestel och 

sekreterare Karl-Gustav Eklund. Styrelsen har beslutat att vassklippning 2016 genomförs och 

omhändertas i samarbete med i Södra Kärr. 

 

 

Järnsida i slutet av juni 2016 

 

 

 

Eibert Johansson  Christer Frisk Inger Nylander 

 

 

 

Ing-Marie Ignell  Jonas Carlsson Henrik Lisecke 

 

 

 

Laila Petersson  

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-…..-….. 

 

 

 

……………………………………………                    ……………………………………….. 

 

Margreth Engström   Per-Ola Bengtsson 


