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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Catharina Ström-Hansen, Håkan Söderberg, Sture Störby, Per 

Johnsson, Peder Johansson, Mikael Löfgren och Owe Jungåker. 

Frånvarande: Peter Svenningsson och Bengt Unell 

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

välkommen till Gunnar Gustavsson, Gustav Allans väg 3, som valberedningen kommer 

att föreslå som ersättare i styrelsen vid kommande årsmöte. 

 

2. Per Johnsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Föregående protokoll lades till handlingarna utan kommentarer. 

 

4. Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2012 presenterades och 

kommenterades. Catharina Ström konstaterade att verksamheten gått minus med 

30594:63 bl.a. beroende på renovering av förbandsstugan och inköp av en hjärtstartare.  

 

5. Ytterligare översyn behöver göras av lekplatsen vid förbandsstugan. Ordföranden 

Gillis Andersson svarar för detta.  

 

6. Valberedningens ordförande Peder Johansson meddelade att allt var klart inför 

årsmötet och inga vakanser finns. 

 

7. Diskuterades årsmötesförhandlingarna den 14 juli på Strandkanten. En motion hade 

inkommit från kvarteret Doppingen om möjlighet för kvarteren att disponera en flik på 

stugägarföreningens hemsida för det egna kvarterets information. Beslutades föreslå 

årsmötet att länkar skapas till kvarterens hemsidor. 

 

8. Catharina Ström föredrog förslag till budget för 2014 att föreläggas årsmötet. 

 

9. Owe Jungåker informerade om förhandlingarna om nya arrendebelopp i Olofsbo för 

perioden 2013-2017. Han meddelade bl.a. att Arrendenämnden i Göteborg beslutat den 

19 juni 2013 om nya arrendebelopp men att markägarna enligt uppgift kommer att 

överklaga beslutet till Hovrätten för Västra Sverige. I avvaktan på att hovrätten avgör 

ärendet kommer markägarna att fakturera arrenden för 2013 med samma belopp som 

för 2012.  

 

10. Tommy Anderssons bygg hade lämnat en offert på 24000 kronor + moms för 

ombyggnad av altandäcket vid förbandsstugan. Beslutades att acceptera offerten 

och att arbetet ska vara slutfört före maj 2014. 

 

11. Vägföreningen i Olofsbo hade vid förfrågan erbjudit sig att klippa gräset på 

boulebanan, vid förbandsstugan och på fotbollsplanerna utmed havsvägen för 

2000 kronor och år. Beslutades att anta erbjudandet. 

 

12. Uppdrogs åt stugfogden Mikael Löfgren att ”rensa” i förbandsstugans källare. 
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13. Tipspromenaden den 4 augusti kommer att arrangeras av Mikael Löfgren och Gillis 

Andersson. 

 

14. Föreslog Per Johnsson att ordförandena i de olika kvarteren skulle bjudas in till ett 

möte med stugägarföreningen för att utbyta tankar och idéer om vad som kan göras 

för att Olofsbo ska bli ännu mera trivsamt. Beslutades att så ska ske under 

sensommaren. 

 

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

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Per Johnsson   Gillis Andersson 

 


