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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Järnsida Stugägarförening får härmed avge följande berättelse avseende 

verksamhetsåret 2016-2017. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

 

Ordförande: Eibert Johansson 

Vice ordförande: Christer Frisk 

Kassör: Ing-Marie Ignell 

Sekreterare: Henrik Lisecke 

Vice sekreterare: Inger Nylander 

Övriga ledamöter: Jonas Carlsson och Laila Petersson  

Suppleanter: Linda Petersson och Våge Adolfsson 

 

 

 

Möten 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och 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 

I juli 2016 anordnades grillkväll med levande musik. Vädrets makter var med oss och 

stämningen mycket god. 

 

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

uppslutning var det med grillning under trevliga former. 

 

Städdagarna genomfördes 20 maj och 17 juni. Uppslutningen var något lägre detta året 

jämfört med föregående år. Alla som deltog gjorde ett mycket bra jobb och de här dagarna är 

viktiga för att hålla det fint i området. 

 

Fler deltagare än tidigare år var det däremot på midsommarfesten. Festkommittén gjorde ett 

fantastiskt jobb med en hel del nya idéer och initiativ, stort tack. 

 

De andra kommittéerna har också fungerat bra, hamnkommittén kan nämnas för sitt arbete 

med rengöring av tång i hamnen, stort tack även till er. 

 

Avtal och vatten avseende sjöbodarna 

Styrelsen fick mandat av årsstämman att, under vissa ramar, skriva nyttjanderättsavtal 

avseende sjöbodarna och att installera vatten i desamma. Förhandlingar har inletts och 

kommer att föras vidare med fastighetsägaren och Torsås kommun. 

 

 

  



Järnsida Stugägarförening 

832401-3799 

 

 

 

Ekonomi 

Föreningens räkenskaper redovisas i separat handling vid årsmötet och avser tolv månader, 

2016-07-01 – 2017-06-30. 

 

Föreningen har god ekonomi, likviditet och ställning. 
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Eibert Johansson  Christer Frisk  Inger Nylander 

 

 

 

Ing-Marie Ignell Jonas Carlsson  Henrik Lisecke 

 

 

 

Laila Petersson 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-…..-….. 

 

 

 

Margreth Engström    Per-Ola Bengtsson 


