
 
Styrelsemöte 2011-07-31 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Sture Störby, Owe 

Jungåker, Bengt Uhnell 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. Protokollet från årsmötet gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

5. Fördelning av ansvaret för uppgifter från årsmötet. 

 - Kaninavskjutning, ansvarig Gillis: Knut Johansson, erfaren jägare kan vara ett nytt namn. Gillis 

kontaktar honom. 

- Minigolfbana, ansvarig Håkan: Håkan lyssnar med markägare Rolf Johansson om området vid 

gamla boulebanan strax öster om glasskiosken. Ägaren för glasskiosken är intresserad att ta hand om 

ny minigolfbana. Vid mötet med kommunen frågar vi om möjlighet till området mittemot glasskiosken 

på andra sidan vägen. 

- Hjärtstartare, ansvarig Gillis: Vi börjar med att köpa in 1 st till förbandsstugan. Vi undersöker om 

annat ställe som den är tillgänglig när förbandsstugan inte är öppen. 

- Plats för surfare på stranden: Diskussion med kommunen på kommande möte. 

- Revisorsuppleant: Peder återkommer. 

- Orienteringstavlor, 2 st, ansvarig Peter: Peter tar fram prisuppgift efter vi har erhållit digital karta 

och diskussion med kommunen.. 

- Lekplats, ansvariga Håkan och Peter: Första diskussion med kommunen på kommande möte.  

- Bokbuss, ansvarig Gillis: Gillis har varit i kontakt med berörd och de planerar att komma till 

Olofsbo nästa säsong. 

- Avfallshantering, Peter gör ett försök att få kommunen/Vivab till mer skötsel nästa säsong. 

- Arvode till revisorer: Beslut togs på 500 kr i arvode från 2012. 

 

6. Övriga frågor 

- Arrendekommitté : Owe, Per och Peter företräder stugägareföreningen. 

-  Igår var det en skytt vid åkern mellan Ärlan och ”Guldfågeln”. Gillis undersöker ärendet vidare. 

Polisanmälan gjord. 

- Inför nästa säsongs tipspromenad uppmanar vi kvarteren att inte göra för svåra frågor. 

- Kvarteret Lassa ansvarar för nästa års midsommarfirande. 

- Sture kontaktar kommunen, Per Lärjebo och Bengt Orsander för ett möte. 

 

7. Nästa möte är den 2 okt kl 10.00 

 

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

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


