
 
Styrelsemöte 2013-03-31 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

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

Söderberg, Sture Störby, Bengt Unell, Peder Johansson och Mikael Löfgren 

Frånvarande: Per Johnsson och Owe Jungåker. 

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

 

2. Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående protokoll lades till handlingarna utan kommentarer.  

 

4. Ekonomisk redovisning: Sker vid nästa möte. 

 

5. Tipspromenader: Beslut togs på att vi utökar till ett 4:e pris på 100 kr vid årets 

tipspromenader. Håkan och Per ser över en ev. ny sträckning efter att Gillis har pratat 

med Båtföreningen. Håkan och per funderar också på om vi kan lägga in något för 

barnen i promenaderna. 

Boulebanan (Bengt) arrangerar första tipspromenaden. 

 

6. Artister: Följande artister är klara till säsongen: 

11/7 Beachgubs 

18/7 Maria Edén 

25/7 Säg det med toner 

1/8 Götaflickorna 

 

7. Förbandsstugan: Bemanningen för veckorna 23-32 är klar. Ev lite 

förbättringsmålning kommer att ske i vår. Vi funderar vidare på om möjlighet att bygga 

nytt trädäck och renovera del av köket. 

 

8. Friluftsgudstjänst: Siw sköter arrangemanget. Brukar vara på årsmötesdagen i juli 

månad. 

 

9. Midsommarfirande: Kvarteret Ärlan arrangerar midsommarfirandet 2013. Peter 

informerade att de har möte den 13/4 i kvarteret. Någon ansvarig kommer att ta kontakt 

med Bengt som ordnar fram midsommarstång, tält, musiker och chokladhjul. 

 

10. Sommargympan: Den traditionella sommargympan kommer återigen att ledas av 

Anna Ekeroth från Alkan. 

 

11. Lekplatsen vid förbandsstugan: Bengt och Gillis ansvarar för att lite serviceåtgärder 

görs innan säsongen. 

 

12. Strandloppis: Bengt och Håkan ansvarar för anordnande av strandloppis i sommar vid 

förbandsstugan: Datum bestämdes till 24 juli kl 15-18. Bengt visade utkast på 

informationsblad. Bengt mailar till Peter som lägger ut på hemsidan. 

  

 



 
Styrelsemöte 2013-03-31 

 

 
13. Peter redogjorde för läget i arrendeförhandlingarna. Markägarna har avvisat 

stugägarföreningens bud och ärendet är överlämnat till arrendenämnden i Göteborg. 

 

14. Årsmöte: Årets årsmöte sker söndagen den 14 juli. Gillis lyssnar med Strandkanten 

om vi kan börja kl. 10 istället för kl. 9. 

 

15. Circus Maximum : Datum bestämt till den 31 juli. 

 

16. Strandinformation: Gillis deltog i slutet av januari på Falkenbergs Kommun och 

Länsstyrelses information om djur- och växtlivet vid Olofsbo strand, vilket har 

inventerats. Vissa åtgärder i form av grävning och eldning kommer att ske under våren 

av sakkunniga.  

 

17. Information från turistföreningen. Sture informerade om mötet där han deltog. 

Wings of Wheels kommer att flyttas från Varberg till Falkenberg i sommar. 

Turistbyrån lägger upp våra aktiviteter på sin kalender efter önskemål. 

 

18. Hemsidan: Vi kommer att lägga in länkar till kvarterens hemsidor efter önskemål.  

 

19. Övriga frågor:  

Bengt kommer att utföra lite åtgärder på boulebanan. Stugägareföreningen tar 

kostnaderna. 

Vi planerar att utföra en hjärtstartarutbildning i sommar. Catharina återkommer. 

Bengt kontaktar vägföreningen om önskemål om farthinder med rabattarer vid 

Strandvägen. 

 

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

möte planeras till mitten av maj. Gillis återkommer om exakt datum. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


