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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael Löfgren, Bengt 
Unell, Gunnar Gustavsson och Göran Bengtsson och Peter Svenningsson. 

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

 

2. Dagordningen godkändes. 

 
3. Protokollet från föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter 

justering av pkt 13 där det skall vara 60:e verksamhetsåret 2015 istället för 50:e. 

 

4. Ekonomisk redovisning: Göran Bengtsson lämnade en resultatrapport som bl.a. 
utvisade att stugägarföreningen så här långt på året ligger ca 26 tkr plus jämfört med 

årets budget. Göran har kontakt med Johanna Åström angående kommunala bidrag för 

året. 
 

5. Tipspromenader: Per kommer under oktober månad att skicka ut ett tackbrev till 

kvarteren. Vi fortsätter även nästa år med barnrebus i samband med tipspromenaderna. 
 

6. Artistuppträdande: Gillis blir som vanligt inbjuden till en dag med samlat 

artistuppträdande. Därefter väljs artister för kommande säsong. 

 
7. Förbandsstugan: Gillis införskaffar spis, bäddsoffa och digital badtermometer inför 

nästa säsong. Vattenmätarläsning ombesörjes idag av Mikael och Göran. 

Tommy Andersson Bygg har varit och sett över fjällpanelen och plåtbeklädnaden. 
Ingen mer åtgärd planeras för närvarande. 

 

8. Midsommar: Kv. Spoven anordnar 2015. Bengt har tar kontakt med kvarterets 

ordförande Per-Anders Aronsson, tele 0764-247078 i stuga 610. Mikael har i uppdrag 
att undersöka möjligheterna att skaffa en bättre ljudanläggning som även kan användas 

vid t.ex. sommargympan och årsmöten.  

 
9. Jubileumsfirande 2015: Föreningen firar 60-års jubileum år 2015. Mikael och Gunnar 

redogjorde för sina idee ŕ för en jubileumsvecka under vecka 30 innehållande olika 

inslag såsom föreläsning, islandshästar, barnteater, jubileumstallrikar vid Pizzerian och 
Strandkantens restaurang, beachvolley med svenska mästarna, grillkväll med duktig 

kock, extra priser vid tipspromenad, extra underhållningar och att Strandloppis och 

Boulemästerskap under veckan. Styrelsen gav fortsatt förtroende till Gunnar och 

Mikael att arbeta vidare med förslagen. Viktigt att vi marknadsför oss genom tidningar 
och anslag före vecka 30. 

 

10. Sommargympan: Gillis bokar ledare inför nästa säsong som planeras ske tisdagar och 
torsdagar mellan kl. 09.00 – 10.00. Bengt ändrar tiden på banderollen. 

 

11. Lekplatsen: Gillis kallar till arbetsdag under våren. 
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12. Strandloppis: Bengt ansvarar även nästa år och den planeras till vecka 30 i samband 

med jubileumet. 
 

13. Ev flyktingförläggning vid Olofsbo Camping: Anbud har inlämnats till 

Migrationsverket som gäller stugorna på Olofsbo camping. Inga åtgärder f.n. 

 
14. Hemsidan: Peter och Gillis fortsätter att lägga ut protokoll och annan information på 

hemsidan. 

 

15. Övriga frågor:  
- Ärendet med reglering av storlekar på altaner och skärmväggar vid stugor handhas nu 

hos kommunen.  
- Peter och Bengt tar under dagen fram ett förslag på skrivelse till kommunen om 

badbrygga, handikappramp och ombytesskärmar vid stranden. 

- Gillis tog upp en diskussion om ökat antal vildkatter i Olofsbo. Risk för sanitär 

olägenhet då antalet kan öka och svårigheter till vintern. 
- Styrelsen uppmanar åter om att alla skall hålla hastigheten inom området. 

- Bengt Unell och Gunnar Gustavsson ska fundera vidare om möjligheten att arrangera 

ett Boulemästerskap i Olofsbo, förslagsvis under jubileumsveckan. 
- Angående problemen med råkorna så har Länsstyrelsen gått på kommunens linje att 

inga åtgärder får ske under perioden då råkorna är fridlysta. 

 

16. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat.  Nästa styrelsemöte blir annandag påsk den 6 april 2015 kl. 10.00. 

 

 
 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
 

…………………….   ……………………………. 

 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


