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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, 

Göran Bengtsson, Mikael Löfgren och Peter Svenningsson. 

Frånvarande: Bengt Unell. 

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

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokollet från föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk redovisning:  

Resultat och balansrapport för året gicks igenom. Beslut togs på att Göran köper in ett 

webbaserat bokföringsprogram (Fort Knox) som kan användas från alla datorer med 

uppkoppling vilket också har säker ”back-up”. Göran talade om att det är 191 st. 

medlemmar som inte betalat årsavgiften. Beslut togs på att skicka ut påminnelse och att 

Göran kontaktar banken för att börja använda inbetalningar med OCR-nr för att vara 

säker på vilka som betalar in. Gillis har fått ok att vi kan ta del av vägföreningens 

adressregister varje år. Göran kontaktar revisorerna för genomgång av 2014 års 

bokslut. Underlag för arvoden för 2014 redovisas på nästa styrelsemöte. 

 

5. Tipspromenader: Per har skickat ut vad som gäller inför årets tipspromenader till de 

ansvariga för respektive kvarter. Barnrebus-korten är på tryckning. Extra priser till 

Jubileumsveckan v. 30 jagas in. Håkan sätter upp stolparna i vanlig ordning. Första 

omgången är på midsommardagen som alltid. 

 

6. Altandäck och vindskydd samt skrivelse till kommunen.: Ärendet pågår. 

Stadsbyggnadskontoret och brandmyndigheten har erbjudit sig att delta på årsmötet. 

Peter har skickat in en ny skrivelse angående handikappramp, badbrygga och 

ombytesskärmar till Olofsbo havsbad daterad 2015-04-30. 

 

7. Artistuppträdande: Gillis har hittills fått klart med 2 st. artister inför säsongen. 

Ytterligare 2 st. artister kommer att anlitas. 

 

8. Jubileumsfirande 2015: Föreningen firar 60-års jubileum i år 2015, vilket 

uppmärksammas vecka 30 i Olofsbo. Mikael och Gunnar ansvarar och som förslag till 

aktiviteter finns föreläsning, islandshästar, barnteater, jubileumstallrikar vid Pizzerian 

och Strandkantens restaurang, beachvolley med svenska mästarna, grillkväll med 

duktig kock, extra priser vid tipspromenad, extra underhållningar och att Strandloppis 

och Boulemästerskap sker under veckan. Viktigt att vi marknadsför oss genom 

tidningar och anslag före vecka 30. Peter har gjort en notis på vår hemsida. Peter och 

Owe kallas till extra möte av Gunnar och Mikael för att stötta i arbetet. 

Viktigt med utskick i samband med Händer i Olofsbo 2015 i början av juni. 

 

9. Förbandsstugan: Gillis har införskaffat spis och digital badtermometer. Bäddsoffa 

inhandlas tillsammans med ansvarig sköterska Elsie. 
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10. Midsommar: Kv. Spoven anordnar 2015. Bengt har varit i kontakt med kvarterets 

ordförande Per-Anders Aronsson, tele 0764-24 70 78 i stuga 610. Mikael har i uppdrag 

att undersöka möjligheterna att skaffa en bättre ljudanläggning som även kan användas 

vid t.ex. sommargympan och årsmöten.  

 

11. Sommargympan: Gillis har bokat Anna Ekeroth som ”gympaledare” i juli månad som 

planeras ske tisdagar och torsdagar mellan kl. 09.00 – 10.00. Bengt ändrar tiden på 

banderollen. Viktigt att vi får fram en ny ljudanläggning enligt punkten ovan. 

 

12. Lekplatsen: Ny arbetsdag vid vår lekplats sker den 16 maj kl. 9.00 för 

styrelsemedlemmar och övriga intresserade som vill hjälpa till.  

 

13. Strandloppis: Bengt ansvarar och den planeras till vecka 30 i samband med 

jubileumet. 

 

14. Årsmöte: Stugägarföreningens årsmöte sker vid Strandkanten söndagen den 12 juli kl 

10.00. Gillis stämmer av med Strandkanten. 

Valberedningen söker ledamöter och revisor att väljas in till årsmötet i år. Gillis 

stämmer av med Peder. 

Peter tar fram ett utkast på Verksamhetsberättelse för 2014. 

 

15. Cirkus: Gillis stämmer av med Siw angående årets cirkusframträdande. Planerat 

datum är den 2 aug. 

 

16. Övriga frågor:  

 

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

avslutat. Nästa styrelsemöte sker den 7 juni kl. 10.00. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


