
 
Styrelsemöte 2012-08-12 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Sture Störby, Bengt Unell och 

Owe Jungåker. 

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

 

2. Per Johnsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Protokollet från årsmötet lades till handlingarna utan kommentarer. Förslaget om 

ändrad årsmötesdag ska diskuteras med vägföreningen.  

 

4. Per Johnsson och Håkan Söderberg rapporterade från sommarens tipspromenader. 

Totalt blev det 3994 startande vid de 20 tipspromenaderna. Ett snitt på 200 jämfört med 

213 år 2011. Per och Håkan berömde båtklubben och de ansvariga inom de olika 

kvarteren för deras fina arbete i samband med promenaderna. Tack ska också riktas till 

Tempo och Glasskiosken för det fina samarbetet. 

 

Efter diskussion beslutades att höja startavgiften till 20 kronor till nästa år.  

 

5. Gillis och Owe tyckte att det fungerat bra med de artister som uppträtt i samband med 

tipspromenaderna men hoppades att fler deltagare skulle stanna och lyssna till 

musiken.  

 

6. Kvarteret Lassa hade otur med vädret vid årets midsommarfirande. Dansen kring 

stången med Karla-bandet kom dock igång fast något försenad p.g.a. vädret. Firandet 

fortsatte under midsommardagen med lotterier och chokladhjul som lockade många 

besökare. 

 

Bengt och Gillis fick i uppdrag att köpa in ett tält som ska användas som skydd för 

musiker, chokladhjul m.m. vid midsommarfirandet. Tältet ska inte hyras ut eller lånas 

ut. 

 

Kvarteret Ärlan arrangerar midsommarfirandet 2013. 

 

7. Den traditionella sommargympan leddes i år av Anna Ekeroth från Alkan och lockade 

många deltagare. I skrivande stund var dock inte antalet känt. 

 

8. Verksamheten i förbandsstugan har fungerat utomordentligt bra som vanligt. Stugan 

har varit bemannad med sjukvårdskunnig personal under tiden den 4 juni – 19 augusti. 

Ett stort tack riktas till Titti Weddmark som på ett förtjänstfullt sätt planerar med såväl 

personal som material. Det finns ändå möjlighet att hjälpa flera patienter och 

föreningen bör göra mera reklam för denna värdefulla verksamhet. 

 

9. Konstaterades att föreningens lekplats vid förbandsstugan varit livligt utnyttjad under 

sommaren. Beslutades att fräscha upp lekredskapen under hösten med målning och 

byte av vissa detaljer.  
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10. Circus Maximum besökte Olofsbo den 1augusti och drog som vanligt fullt ”tält”.  

 

11. Ordföranden Gillis Andersson menade att planeringen inför 2013 kan ske utan större 

ändringar från årets verksamhet.  

 

12. Diskuterades föreningens hemsida som verkligen behöver fräschas upp. Gillis ska 

kontakta Falkenbergs kommun så att länk skapas till Olofsbo Stugägarförening. Fråga 

hade ställts om möjligheten att annonsera om uthyrning av stugor på hemsidan. Frågan 

bordlades för vidare funderingar.  

 

13. Uppdrogs åt Gillis att tillskriva Falkenbergs kommun med begäran om ytterligare 

hundbajslådor i hela Olofsbo och på stranden vid hundbadet.  

 

Förslag väcktes att arrangera s.k. bakluckeloppis nästa sommar. Tas med i 

planeringen. 

 

Owe Jungåker redogjorde för läget i arrendeförhandlingarna. Markägarna hade 

avvisat stugägarföreningens bud och ärendet kommer sannolikt att överlämnas till 

arrendenämnden i Göteborg. 

 

Frågan om medlemskap i föreningen för innehavarna av bostadsrättsstugorna på 

campingen får utredas vidare. 

 

Beslutades att alla fakturor som föreningens ska betala ska gå genom ordföranden 

Gillis Andersson för attest.  

 

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

möte planeras till söndagen den 7 oktober. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Per Johnsson   Gillis Andersson 

 


