
 
Årsmöte 2013-07-14 

 
Plats: Strandkantens café och logi, Olofsbo 
 

1. Ordförande Gillis Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat och 

årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst. 46 st. deltagare fanns närvarande. 

 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Owe Jungåker. 

 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Peter Svenningsson.  

 

4. Till justeringsmän för protokollet, jämte ordföranden, valdes P-O Johansson och Egon Ölje, 

båda kv. Måsen. 

 

5. Sekreteraren läste upp föreningens verksamhetsberättelse för år 2012 för deltagarna. Denna 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Kassören Catharina Hansen-Ström gjorde en ekonomisk redogörelse för resultat- och 

balansrapporten. Ekonomin ansågs vara god. I kassan finns 431 185 kr och årets resultat var 

- 30 595 kr. Minuset beror på investeringarna i förbandsstugan, lekplatsen vid förbandsstugan, 

orienteringstavlan vid Tempo och en hjärtstartare. 

 

Bertil Torstensson  redogjorde för revisorernas berättelse och godkände redovisningarna. 

 

7. Årsmötet tog beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

 

8. Behandling av inkomna motioner: Styrelsen har fått en motion om att utveckla hemsidan med 

flikar för respektive kvarter. Styrelsen tar sig an motionen. 

 

9. Arvoden för nästa års styrelse beslutades vara oförändrad 20 000 kr/år. 

Arvoden för revisorerna beslutades vara oförändrade, 500 kr per revisor och år. 

 

10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2013 är oförändrat 100 kr. Styrelsen tar tacksamt emot 

bidrag till förbandsstugan. 

 

11. Budgeten för 2014 redovisades och godkändes av årsmötet. Intäkterna och kostnaderna ligger 

på 150 000 kr. 

 

12. Gillis Andersson, Centralvägen 22 omvaldes som ordförande på 1 år.  

 

13. Peter Svenningsson, Håkan Söderberg och Per Johnsson omvaldes som ledamöter på 2 år. 

 

14. Gunnar Gustafsson valdes som ersättare till ledamot på 2 år. 

 

15. Jan Johansson omvaldes som revisor på 2 år. 

 

16. Teuvo Hänninen omvaldes som revisorsuppleant på 2 år. 

 

17. Peter Svenningsson omvaldes som representant för folkrörelsens arkiv på 2 år. 

  

 



 
Årsmöte 2013-07-14 

 
 

Följande styrelsemedlemmar och d:o ersättare har 1 år kvar: 

- Catharina Hansen-Ström, kassör 

- Owe Jungåker, ledamot 

- Mikael Löfgren, ledamot 

- Bengt Unell, ersättare 

 

18. Valberedning: Årsmötet gjorde omval på Peder Johansson, Annelie Nydén och Anne 

Andersson. 

 

19. Arrendeförhandlingarna: Owe Ljungåker redogjorde för arrendeförhandlingarna. 

Arrendenämnden beslutade i juni om nya arrendevillkor för åren 2013 till 2017. Markägarna 

har dock lämnat in en överprövning till hovrätten. 

Styrelsen i Olofsbo Stugägarförening fick fortsatt mandat att förhandla för arrendatorerna i 

stugägarföreningen om ärendet tas upp i hovrätten. 

Markägarna kommer att tillsvidare fakturera enligt förra årets arrendebelopp, vilket Olofsbo 

stugägareförening gett klartecken till. 

 

20. Övriga frågor:  

a. Telefonnumret till Förbandsstugan är 0346-924 24. 

b. Ansvaret för kaninavskjutning i Olofsbo ligger numer på kommunen. 

c. Friluftsgudtjänst hålls i Olofsbo den 21 juli, se anslagstavlorna. 

d. Onsdagen den 24 juli är det strandloppis i Olofsbo, se anslagstavlorna. 

e. Cirkus Maximum uppträder den 30 juli, se anslagstavlorna. 

f. Gillis berättade om den inventeringen av djur- och växtlivet som Länsstyrelsen utför i 

Olofsbo. 

e. Styrelsen fick en fråga om möjligheten till att investera i en rastgård för hundar någonstans i 

Olofsbo. Styrelsen tog med sig frågan. 

f. Ordföranden tackade avgående ledamotsersättaren Sture Störby efter alla år. 

 

21. Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse, därefter bjöd 

Stugägareföreningen på kaffe och smörgås. 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

 

…………………….   ……………………… 

Peter Svenningsson   Owe Jungåker 

 

 

 

 

Justeras: …………………………….  ………………………… 

               P-O Johansson, Måsen  Egon Ölje, Måsen 


