
Järnsida Stugägareförening 832401-3799   

 
  

 

 Verksamhetsberättelse  

 
Styrelsen för Järnsida Stugägareförening får härmed avge följande berättelse avseende  

verksamhetsåret 2017-2018.  

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:  

 

Ordförande: Christer Frisk  

Vice ordförande: Linda Petersson 

Kassör: Ing-Marie Ignell  

Sekreterare: Inger Nylander  

Vice sekreterare: Jonas Carlsson  

Övriga ledamöter: Henrik Lisecke och Laila Petersson  

Suppleanter: Mats Liljedahl och Gert Johansson 

  

Möten  
Styrelsen har under året haft fem 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 2017 anordnades grillkväll med helstekt gris. Mycket bra arrangerat, välbesökt och trevligt.  

Valborgsmässofirande fick ställas in detta år p g a skyfall under dagen. Vi tar sikte på kommande 

år istället.  

Städdagarna genomfördes 12 maj och 16 juni. Uppslutningen var godkänd och mycket jobb blev 

gjort under lättsam stämning.  

Det stora antalet deltagare på midsommarfesten höll i sig från föregående år, det är mycket 

glädjande. 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 jobbar vidare, enligt det mandat man fick av årsstämman 2016, med att under vissa 

ramar skriva nyttjanderättsavtal avseende sjöbodarna och att installera vatten i desamma. 

Generationsskifte pågår av ägande till sjöbodarna, vilket har gjort att förhandlingar återupptas när 

fastighetsägaren känner sig redo.  

 

Hemsida 

Under 2018 har ny hemsida tagits fram och implementerats. Adressen är samma som den tidigare. 

Mer kommunikation med medlemmarna är tänkt att ske via datamedier, såsom hemsidan och 

facebook.  
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Vattenkvaliteten vid hamnen 

Styrelsen har inlett och kommer att driva frågan angående förbättring av vattengenomströmningen 

innanför piren för att få en bättre vattenkvalitet och minska att material fastnar innanför 

pirområdet. 

 

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

2017-07-01 – 2018-06-30.  

Föreningen har god ekonomi, likviditet och ställning.  
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Christer Frisk  Inger Nylander  Jonas Carlsson 

 

 

 

Ing-Marie Ignell  Laila Petersson  Henrik Lisecke  

 

 

 

Linda Petersson 

 

 

 

  

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-…..-…..  

 

 

 

 

P-O Bengtsson  Anders Engström 


