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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter 

Svenningsson, Bengt Unell och Göran Bengtsson. Ej närvarande: Stefan Börjesson och Owe 

Jungåker. 

 
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll gicks igenom av Peter och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk redovisning: Nu är det 810 medlemmar som har betalat in 

medlemsavgiften på 100 kr. Göran lägger in en inbjudan till medlemskap på vår nya 

Facebook sida. Avloppspumpen till förbandsstugan har gått sönder och en ny fick 

köpas för 28 000 kr. Likviditeten är nu 470 000 kr. 

 

5. Tipspromenader: Per och Bert haft möte med Båtklubben och Caravan Club inför 

årets tipspromenader. Ev. kommer Caravan Club arrangera på 2 st. tisdagar. Per mailar  

informationsbrevet när allt är klart för att läggas ut på hemsidan och facebook. 

 

6. Förbandsstugan: Bert D är stugfogde och gör justeringar och förbättringar efterhand. 

 

7. Händer i Olofsbo sommaren 2016:  
- Midsommarafton firande vid förbandsstugan. 

- Tipspromenader från midsommardagen till början av augusti, 3 dagar/vecka. 

- Bokbussen, preliminärt vecka 26-32. 

- Sommargympa i juli tisdagar och torsdagar. 

- Årsmöte 10 juli. 

- Friluftsgudstjänst, datum ej klart. 

- Cirkus Maximum, datum ej klart. 

- Strandloppis den 20 juli kl. 14-16 vid förbandsstugan. 

- Geocaching den 23 juli vid Glasskiosken kl 14.00. 

- Boulebanan öppen hela sommaren. 

- Förbandsstugan öppen 11 juni till mitten av augusti kl 9.00-17.00. 

- Barnridning den 21 juli kl 17-19 vid Glasskiosken. 

 

8. Midsommar: Kv. Alkan arrangerar 2016. Per visade en inbjudan som lades ut direkt 

på vår Facebook sida. Peter lägger även ut på hemsidan. Start kl 14.00 med lotterier 

och chokladhjul. Dans runt midsommarstången börjar kl. 15.00. Vi avslutar kl 15.45 

med glass till barnen. 

 

9. Sommargympan fortsätter 2016 med Anna Ekeroth som ledare. 

 

10. Lekplatsen vid förbandsstugan har fått ett bord med soffa av kommunen efter att Gillis 

kontaktat dem. Riktigt bra! Gillis, Göran och Gunnar har haft en arbetsdag med 

kantskärning, ogräsplockning mm. 
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11. Strandloppis 2016: Bengt U fortsätter med denna succé den 20 juli kl 14-16 i år. 

Medlemmar i stugägarföreningen får ha försäljning. 

 

12. Inför Årsmöte 2016: Peter har tagit fram ett förslag på Verksamhetsberättelse för 

2015 som gicks igenom och Peter justerar och sänder ut på nytt. Årsmötet är den 10 

juli kl 10.00 på Kustkrogen där kaffe och fralla serveras. 

 

13. Övriga frågor:  

- Minigolfbanan med 9 banor nedanför Glasskiosken är nu uppsatt. Mycket bra av 

Cindy, kom och spela! 

- Bert som startade facebooksidan Olofsbo stugägarförening har blivit en succé. Redan 

210 medlemmar. Många fina bilder, bla från förr i tiden i Olofsbo. 

- Caravan Club har en lokal för 100 personer som kan hyras. 

 

14. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat.  Nästa styrelsemöte lördagen den 2 juli kl 10.00.  

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


