
 
Styrelsemöte 2013-06-02 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Catharina Ström-Hansen, Håkan 

Söderberg, Sture Störby, Per Johnsson, Peder Johansson och Owe Jungåker. 

Frånvarande: Mikael Löfgren och Bengt Unell 

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

 

2. Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående protokoll justerades men en liten ändring. Punkt 19: Det skall vara 

Havsvägen istället för Strandvägen. 

 

4. Information arrendeförhandlingarna: Vi accepterade arrendenämndens första 

förslag till förlikning men det gjorde inte markägarna. Arrendenämnden kommer att 

besluta nytt arrende efter besök i Olofsbo den 5 juni.  

 

5. Ekonomisk redovisning 2012:  

Intäkter   162 795 kr  

Kostnader   - 197 173 kr 

Ränteintäkter    4 084 kr 

Resultat  - 30 595 kr   

 

Minuset i resultatet beror på investeringar i förbandsstugan. 

Föreningens tillgångar 2012-12-31 är 431 780 kr. 

 

6. Tipspromenader: Beslut taget tidigare på att vi utökar till ett 4:e pris på 100 kr vid 

årets tipspromenader och kostnaden är 20 kr/deltagare. 

Boulebanan (Bengt) arrangerar första tipspromenaden. 

 

7. Strandloppis:  Bengt och Håkan anordnar Strandloppis vid förbandsstugan den 20 juli 

kl 15-18. Peter lägger ut information på hemsidan. 

 

8. Förbandsstugan: Bemanningen för veckorna 23-32 är klar. Gillis planerar  lite 

förbättringsmålning inom kort. Gillis begär in offert på nytt trädäck. 

 

9. Årsmöte: Årets årsmöte sker söndagen den 14 juli kl 9.00 vid Strandkanten. 

Peter tar fram utkast till Verksamhetsberättelse. 

 

10. Övrigt: 

-  Kvarteret Ärlan arrangerar midsommarfirandet 2013.  

- Kommunen klipper inte vid förbandsstugan i år så det får vi lösa själva! 

- Glasskiosken har fått nya ägare. 

- Titti Lindblom Weddmark har tyvärr gått bort. Hon har i många år haft hand om 

bemanningen i förbandsstugan på bästa sätt. Gillis kommer att medverka på 

begravningen. 

- Köpa av ny anslagstavla vid Tempo. Gillis ordnar. 

- Circus Maximum : Datum bestämt till den 31 juli. 
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- Händer i Olofsbo 2013 är på gång att lämnas ut i stugorna. 

 

11. Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa 

möte planeras till innan årsmötet.  Gillis återkommer om exakt datum. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


