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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael 

Löfgren, Peter Svenningsson och Bengt Unell 

Frånvarande: Peder Johansson, Gunnar Gustavsson och Catharina Ström-Hansen 

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

Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet. 
 

2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomisk redovisning: Saldot för 2013 visar på + 10 000 kr hittills. Resultatet för 
2012 var på – 34 000 kr vilket årets prognos också hamnar på. Vårt kapital är i 

dagsläget på 431 000 kr. 

 
4. Tipspromenader: Barnfrågor är uppskattat, men inget tvång för kvarteren hittills. 

Håkan och Per funderar vidare till nästa år om vi skall erbjuda barnfrågor vid varje 

tipspromenad. Per skickar ut tackbrev till kvarteren för årets arrangemang av 

tipspromenaderna. 
 

5. Artister: Gillis kommer att lyssna på banden den 24 oktober via Hallands 

Bildningsförbund och söker sen artister för nästa år. Vi planerar fortsätta med 4 st 
artister under huvudsemestern 2014. 

 

6. Midsommar: Kv. Pilängen arrangerar 2014. Bengt ansvarar och håller i kontakten 
med kvarteret. 

 

7. Förbandsstugan: Renoveringen av utealtanen är klar och den blev jättebra! Håkan och 

Mikael ser till att restmaterialet från renoveringen kommer bort så snart som möjligt. 
Gillis har skänkt köksstolar till förbandsstugan. Sjuksköterska Elsie hör av sig om de är 

nöjda med dem. 

Mikael ser över ventilationen i källaren på förbandsstugan och ser till att åtgärder 
utförs vid behov. 

 

8. Sommargympan: Gillis undersöker med förra årets ledare Anna Ekeroth om säsongen 
2014. Diskussion om vi skall köpa in en banderoll som vi kan sätta upp i närheten för 

att marknadsföra sommargympan där det framgår dagar och tider i juli. Bengt har 

kontakt med ett företag som trycker banderoller. Peter har loggan i eps-format vid 

behov. 
 

9. Lekplatsen vid förbandsstugan: Bengt och Gillis gör en översyn till nästa säsong. 

Kvarstår. 
 

10. Strandloppis: Bengt ansvarar för nytt arrangemang nästa år. 
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11. Arrendeförhandlingar: Per redogjorde om läget. Markägarna har begärt överprövning 

av arrendenämndens beslut. Hovrätten kommer ta upp ärendet, vi vet dock inte när. Per 

skriver en text till Peter för införande på hemsidan. 

 
12. Minigolfbana: Olofsbo samfällighetsförening har möte i mars 2014 om ev. 

markupplåtelse för minigolfbanan mittemot glasskiosken vid ”fotbollsplanen”. 

 

13. Hemsidan: Peter har lagt upp filen med ”Olofsboskylt 2012” på hemsidan. Det är 
samma fina bild som sitter som skylt på Tempo. Material för logo ” Olofsbo 

Stugägarförening” finns också på hemsidan. 

 

14. Övriga frågor:  
- Problem med kaniner på vissa håll igen. Gillis kontaktar kommunen för önskemål om 

avskjutning.  
- Arrendatorerna vid Kv. Ärlan och kv. Tärnan har nu friköpt respektive tomt av 

tidigare markägarna. 

- Gillis kontaktar Catharina om att årliga medlemsutskicket bör skickas ut innan jul- 

och nyår. 
- Gillis kontaktar valberedningen i god tid inför nästa årsmöte. 

- Gillis ordnar möte med respektive kvarters ordförande. Kvarstår. 

- Bengt undrade om det finns möjlighet till att ha bänkar vid varje upp- och nedgång 
till stranden samt 2 st. ombytesplank vid nedgången i kanten på stranden. Peter och 

Gillis ser över och tar fram en skrivelse till kommunen. Kvarstår. 

 

15. Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  Nästa 
möte är söndag den 27 april 2014  kl 10.00. 

 

 
 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
 

 

 

…………………….   ……………………………. 
 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


