
 
Styrelsemöte 2012-04-29 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael Löfgren, 

Catharina Ström, Owe Jungåker och Bengt Uhnell. 

Frånvarande: Sture Störby och Peder Johansson. 

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

 

2. Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Protokollet från föregående sammanträde lades till handlingarna utan särskild åtgärd.  

 

4. Ekonomisk information: 

Vi hade 467 000 kr i kassan vid 2011 års utgång och vi hade 7 000 kr mer i intäkter än kostnader för 

2011. 

Prognosen för 2012 ser bra ut inklusive planerade åtgärder på förbandsstugan och lekplatsen mm. 

 

5. Tipspromenader: 

Under 2011 var det totalt 4223 st startande totalt, varav för stugägareföreningen 1938 st startande.. Per 

och Håkan redogjorde för planeringen inför årets säsong. Bouleföreningen klarar inte sitt åtagande för 

2 ggr 2012. Vi letar nya arrangörer för den 28 juni och 5 augusti. Beslut togs på att varje 

kvartersförening erhåller 800 kr per gång för sitt arrangemang. 

 

6. Artistuppträdande: 

Gillis har fått klart med 5 st artister även i år och uppträdandet sker vid glasskiosken. 

 

7. Friluftsgudtjänst: Gillis kontaktar Siw. 

 

8. Midsommarfirande: 

Kv Lassa arrangerar i år. Walter Daag, stuga nr 448 är ordförande i föreningen. 

 

9. Sommargympa: 

Tracy Bernhardsson är inte klar för årets säsong som gymnastikledare ännu. Gillis annonserar ut efter 

en eventuell ersättare. 

 

10. Ny lekplats: 

Den begagnade lekutrustningen är på plats vid förbandsstugan. Bengt köper in målarfärg. Vi målar den 

12 maj och ev den 19 maj kl 10.00. Gillis beställer uppsättning av kommunen som tar en ersättning. 

Tillstånd är klart från Olofsbo samfällighetsförening. 

 

11. Ev. ny minigolfbana: Olofsbo bysamfällighet sade nej till föreslagna lägen vid glasskiosken i 

dagsläget. Vi fortsätter arbeta med frågan. 

 

12. Arrendeförhandlingar: Arrendet löper ut 2012-12-31. Arbetsgruppen med Owe J, Per J och Peter S 

träffar markägarna idag kl 11.30 för ett första möte. 

 

13. Årsmöte: Årsmötet sker den 15 juli kl 9.00 vid Strandkanten. Peter tar fram ett förslag på 

verksamhetsberättelse. 

 

14. Cirkus: Fortlöper via Siw varje år. Inget besked om datum ännu. 
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15. Hemsidan:  

Ingen som i dagsläget orkar uppdatera hemsidan kontinuerligt. Vi lägger in protokoll från möten och 

resultat från tipspromenaderna i första hand. 

 

16. Övriga frågor: 

 

Orienteringstavlor: Kommunen står inte för köp och uppsättning av orienteringstavlor i Olofsbo. 

Gillis har fått klartecken från Jonas på Tempo att vi får sätta upp en orienteringstavla på deras fasad. 

Peter har beställt uppritande av kartmaterial av Christoffer E. Efter remiss av oss kan vi beställa tavlan 

och sätta upp den. Vi hoppas få upp tavlan innan semestern. 

 

Boulebanan: Bengt ordnar upprustning av banan. Stugägareföreningen bekostar material och ev. 

utrustning. Arbetet sker ideellt. 

 

Bokbuss: Vi har ordnat att bokbussen Humlan från biblioteket i Falkenbergs kommun kommer på 

fredagar mellan kl 12.30-13.15 under vecka 26-32 till Tempo i Olofsbo. Legitimation behövs för att få 

lånekort. 

 

 

17. Nästa möte sker i början av juni 2012. Gillis kallar. 

 

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

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 


