
 
Årsmöte 2011-07-17 

 
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. 53 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 Lisbeth Hultin, Måsen 513 och 

Johny Olsson Ankarvägen 14. 

 

5. Sekreteraren läste upp föreningens verksamhetsberättelse för år 2010 för deltagarna. Denna 

lades till handlingarna. 

 

6. Kassören Catharina Ström gjorde en ekonomisk redogörelse för resultatrapporten. Ekonomin 

ansågs vara god. I kassan finns 459 000 kr och årets resultat var 43 000 kr. 

Bertil Torstensson redogjorde för revisorernas berättelse. 

 

7. Årsmötet tog beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2010. 

 

8. Behandling av inkomna motioner:  

a. Jessica Söderberg önskade att bokbussen åter besöker Olofsbo på sommaren. Styrelsen 

gillade motionen och kontaktar kommunen i ärendet. 

b. Siw Christensen föreslår att föreningen köper in s.k. ”hjärtstartare” till Förbandsstugan. 

Styrelsen avser att köpa in detta och ser över hur utbildning och förvaring skall gå till. 

 

9. Kostnadsersättningen för nästa års styrelse beslutades vara oförändrad 20 000 kr/år med ett 

mindre tillägg för revisorerna, vilket beslutas av styrelsen efter att de har undersökt hur 

Vägföreningen arvoderar sina revisorer. 

 

10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2012 är oförändrat 100 kr. Styrelsen mottager tacksamt 

bidrag till förbandsstugan. 

 

11. Kassören redogjorde för budgeten för 2011 och 2012, vilka antogs och bifogas till protokollet. 

I budgeten för 2012 finns 100 000 kr avsatt för en ny lekplats vid förbandsstugan. 

 

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

Per Johnsson, Alkan 58 och Håkan Söderberg, Norrgårdsvägen 16 omvaldes som ledamöter 

på 2 år. 

Peter Svenningsson, Ärlan 916 omvaldes som sekreterare på 2 år. 

Jan Johansson, Doppingen 135 valdes som revisor på 2 år. 

Ny revisorsuppleant är vakant tillsvidare. 

Sture Störby, Parallellvägen 23 omvaldes som ersättare till ledamot på 2 år. 

Som ansvariga för kaninavskjutning och vintertillsyn på 1 år: Omval av Sonny Andersson, 

Norrgårdsvägen 1 och Rune Jönsson. Oförändrat arvode på 1300 kr/år. 

Som representant för folkrörelsens arkiv på 1 år gjordes omval av Peter Svenningsson. 

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

- Owe Jungåker, Parallellvägen 3, vice ordförande. 



 
Årsmöte 2011-07-17 

 
- Catharina Ström, Måsen 525, kassör. 

- Mikael Löfgren, Pilängen 362, ledamot. 

- Bengt Uhnell, Musselvägen 9, ledamotsersättare. 

Valberedning: Peder Johansson, Centralvägen 17 omval på 1 år. Ytterligare representant 

sökes. 

 

13. Övriga frågor:  

a. Kaninavskjutning för 2010 är rapporterad till 24 st. Styrelsen kontaktar ansvariga för 

skjutningen om fortsättningen. 

 

b. De senaste årens ärende om störande råkor i Olofsbo diskuterades återigen. Gillis 

Andersson redogjorde för kommunens svar på vår skrivelse. Enligt kommunen föreligger 

inte någon olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening och det finns 

därför för närvarande inte anledning att ställa krav på åtgärd. Kommunen konstaterar 

dock att allmän jakttid råder på råkor under tiden 1 augusti - 28 februari. Styrelsen ser 

över åtgärder framåt såsom montering av rovfågelsilhuetter, skrämselljudsalstrare och 

spegelreflexpyramider för att minimera störningarna. Risken är dock att råkorna flyttar till en 

annan skogsdunge i Olofsbo. 

 

c. Diskussion kring bristfällig avfallshantering i Olofsbo. Styrelsen har bearbetat kommunen 

via skrivelser och telefonkontakter. Viss förbättring har skett men avfallskärlen är för små 

alternativt för lite tömningstillfällen. Styrelsen fortsätter att bearbeta kommunen. 

 

d. Önskemål om en ny minigolfbana i Olofsbo diskuterades. Styrelsen arbetar vidare med 

frågan. 

 

e. Diskussion om surfarna som finns nära stranden i Olofsbo. Synpunkter finns på att de är 

farliga för de som badar. Styrelsen ser över frågan och diskuterar vidare med Vägföreningen 

och kommunen. 

 

f. Tomas Landegren redogjorde för sitt medborgarförslag att kommunen skall uppföra, bedriva 

och drift-och underhålla ljuspunkter i Olofsbo. 

 

14. Ordförande Gillis Andersson tackade avgående revisor Allan Stavmyr med en kasse fylld med 

många godsaker. 

 

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

stugägarföreningen på kaffe och smörgås. 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

…………………….   ……………………… 

Peter Svenningsson   Owe Jungåker 

 

 

 

Justeras: …………………………….  ………………………… 
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               Lisbeth Hultin, Måsen 513  Johny Olsson, Ankarv 14 


