
 
Styrelsemöte 2011-10-09 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Peter Svenningsson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Sture Störby, Mikael 

Löfgren, Catharina Ström och Peder Johansson. 

Frånvarande: Owe Jungåker Bengt Uhnell. 

 
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: 

Vi har 468 000 kr i kassan. 

Vi har hittills 11 000 kr mer intäkter än kostnader i år. 

 

5. Nya namn till valberedning: 

Anne Andersson, Hammargatan 6, 514 33 Tranemo och Parallellvägen 16, Olofsbo, tele 0766-430746, 

anne.andersson@tranemo.se. 

Anneli Nydén, Norra Strandvägen 10, 514 93 Ambjörnarp, Segelvägen, kv Spoven Olofsbo, tele 0325-

76952, 070—380805, anneli.nyden@tranemo.se. 

 

6. Tipspromenader: 

Under 2011 var det totalt 2165 st startande och total nettovinst är 17 000 kr för året. 

 

7. Artistuppträdande: 

Vi hade 5 st artistuppträdande under året som är ett trevligt inslag i Olofsbo på sommaren. Vi fortsätter 

även sommaren 2012. Kostnaden är ca 15 000 kr. 

 

8. Midsommarfirande: 

Kv Ejdern hade ett lyckat firande i år. Nästa år är det Kvarteret  Lassas tur. 

 

9. Sommargympa: 

Tracy Bernhardsson var duktig i år igen och hade gympan 9 ggr. Beroende på väder var det mellan 14-

35 st deltagare varje gång (25 st/gång i snitt). 

 

10. Ny lekplats och ny minigolfbana: 

Lekplats: Styrelsen arbetar på att få till en lekplats vid förbandsstugan igen då kommunen har 

avvecklat den gamla. Gillis söker tillstånd av Olofsbo samfällighet. Håkan köper in begagnad 

lekutrustning via kontakt. 

Minigolfbana: Styrelsen arbetar på att anordna en minigolfbana mittemot glasskiosken på andra sidan 

vägen ned mot havet. Ägaren av glasskiosken är intresserad att arrendera minigolfbanan. Gillis söker 

tillstånd av Olofsbo samfällighet. Gillis undersöker även om det behövs byggnadslov. 

 

11. Cirkus: 

Stort intresse för cirkusen i år igen. Fortlöper via Siw varje år. 

 

12. Hemsidan:  

Ny hemsida igång. Gillis delade ut instruktioner. Alla ombedes arbeta med hemsidan för att 

fortlöpande ge ut information. 
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13. Övriga frågor: 

Bidrag: De kvarter som inte sökt bidraget på upp till 5000 kr inkl moms för upprustning av lek- o 

bollplaner har även möjlighet under 2012. I övrigt avvaktar vi med nya bidrag. 

 

Orienteringstavlor: Kommunen står inte för köp och uppsättning av orienteringstavlor i Olofsbo. 

Gillis undersöker med Jonas på Tempo om vi får sätta upp orienteringstavlor på deras fasad. Peter 

undersöker därefter kostnad för skylt och uppsättning. Peter hör med kommunen om att få en digital 

karta över Olofsbo. 

 

Container för plåt, glas och tidningar: Styrelsen har fått nej av Kommunen /VIVAB via skrivelse att 

få till containers i Olofsbo. Styrelsen försöker påverka ytterligare via andra kontakter. 

 

Gillis och Sture hade möte med parkförvaltningen på kommunen den 18 aug angående lekplats, 

minigolfbana, orienteringstavlor och containers. Kommunen motsätter sig ingenting men vi får själva 

ordna med att få till stånd något av detta. 

 

Arrende: Arrendet löper ut 2012-12-31. Per, Owe och Peter är stugägarföreningens arrendegrupp. Per 

och Owe kontaktar representanter från markägarna. 

 

 

14. Nästa möte i april 2012. 

 

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

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


