
 
Styrelsemöte 2012-06-03 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Catharina Ström, Owe 

Jungåker, Sture Störby och Bengt Unell. 

Frånvarande: Peder Johansson och Mikael Löfgren, 

 
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. Ekonomisk information: 

Gillis och Catharina ser över bokslutet för 2011 och återkommer till styrelsen. 

 

5. Midsommarfirande: 

Kv Lassa arrangerar i år och Viktoria Svenberg är ansvarig och Bengt har kontakten med henne. 

 

6. Tipspromenader: 

Håkan S ser över plastfickor o stolpar mm. Gillis ordnar med uppsättningen. Efter återbud så åtar sig 

Bengt att ordna tipspromenaden den 28 juni och och Gillis åtar sig den 5 augusti. Stort tack till dem! 

 

7. Artistuppträdande: 

Artistuppträdande den 12 juli är inte klart ännu. Gillis arbetar vidare med att lösa det. 

 

8. Friluftsgudtjänst:  

Söndagen den 15 juli kl. 15.30 är det friluftsgudstjänst vid förbandsstugan. 

 

9. Sommargympa: 

Tracy Bernhardsson kan inte ställa upp som ledare i sommar. Vi har efterlyst ny ledare via 

anslagstavlorna.  Under mötet ringde en tjej från Alkan, vid namn Anna som kan ställa upp som ledare 

i sommar. Perfekt tajmat! V 28-31, tisdagar och torsdagar. 

 

10. Ny lekplats: 

Den begagnade lekutrustningen grundmålades av några i styrelsen den 19 maj. Bengt ordnar med 

slutmålningen. Håkan beställer nya gungor. Gillis ordnar med uppsättning och EU-sand av ett företag. 

Förhoppningsvis klart innan midsommar. 

 

11. Valberedning: 

Vi arbetar på att få fram en extra person i valberedningen tillsammans med Peder. 

 

12. Arrendeförhandlingar:  

Arrendet löper ut 2012-12-31. Arbetsgruppen med Owe J, Per J och Peter S arbetar med frågan och 

möte med markägarna har skett. 

 

13. Årsmöte:  

Årsmötet sker den 15 juli kl 9.00 vid Strandkanten. Peter har tagit fram förslag på 

Verksamhetsberättelse för 2011. 

 

14. Cirkus:  

Cirkus Maximum kommer hit den 1augusti. (se vidare på deras egna information runt om i Olofsbo). 
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15. Hemsidan:  

Ingen som i dagsläget orkar uppdatera hemsidan kontinuerligt. Vi lägger in protokoll från möten och 

resultat från tipspromenaderna i första hand. 

 

16. Övriga frågor: 

 

Orienteringstavla vid Tempo: Arbete pågår. Remiss på tavlan kommer inom kort via e-post till Peter. 

 

Boulebanan: Bengt ordnar upprustning av banan. Stugägareföreningen bekostar material och ev. 

utrustning. Arbetet sker ideellt. Ca kostnad är 2000 kr. 

 

Händer i Olofsbo: Gillis har fått in synpunkter på ”bladet” och den är på gång ut snart. 

 

Hjärtstartare: Catharina har köpt en hjärtstartare för ca 25 000 kr som sätts upp idag vid 

Förbandsstugan. Catharina visade och också hur den fungerar. Gillis o Catharina ordnar information 

som sätts upp vid anslagstavlor och vid förbandsstugan. Peter lägger in det på hemsidan. 

 

 

17. Nästa möte sker 1 juli kl 10.00. Gillis kallar. 

 

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

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 


