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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter 

Svenningsson, Bengt Unell, Göran Bengtsson, Per Johnsson och Peder Johansson från 

valberedningen. 

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

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll gicks igenom av Peter och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk redovisning: Resultatrapport jan-april gicks igenom och den följer budget 

i stort. Likviditeten är nu 461 000 kr. Medlemsavgifter har betalats av 734 st. 

Påminnelse har gått ut. Peter lägger ut en påminnelse på hemsidan. Fel har påpekats 

om adresser. Vi använder Vägföreningens register och Gillis och Göran tar ett möte 

med dem för att diskutera uppdatering. 

 

5. Ersättningar styrelsemöten: Redovisningar lämnades in till Göran. 

 

6. Fiberanslutning: Grävarbeten har påbörjats av IP-Only. Inkopplingar planeras till 

kommande höst. 

 

7. Tipspromenader och vårpromenad: Den 25 maj startar vi en Vårpromenad kl. 14-

16 med start och mål vid Kustpärlan (Glasskiosken). Annons ligger ute på 

anslagstavlor och på hemsidan. Vi kommer att gå ordinarie tipspromenadrunda. Bert 

håller i lotteriet som har fina priser. Gillis sätter upp tält. Truddeluttglass kommer till 

Kustpärlan.. 

Thuressons kött medverkar.  

 

8. Arrendeförhandlingar: Förhandlingar har påbörjats. Träff med markägarna planeras. 

 

9. Förbandsstugan: Sjuksköterskor är klara för alla veckor från ca 24–33. Ingen 

möjlighet till bidrag från Arvsfonden för ny förbandsstuga. 

 

10. Midsommarfirande: I år är det kvarter Vipans tur att arrangera. Bengt och Gillis 

hjälper till med stång och högtalare. 

 

11. Sommargympa: Gillis söker fortfarande en ny ledare. Vid ev. problem får vi göra ett 

utrop i Facebook. 

 

12. Lekplats: Dålig uppslutning på städdagen vid lekplatsen trots det lades ut på facebook. 

4 st tappra från styrelsen arbetade denna dag. Taket på en lekplatsbyggnad behöver 

åtgärdas. Gillis och Gunnar åtgärdar. 

 

13. Strandloppis: Den 19 juli kl. 14-16 med Bengt Unell som loppisgeneral. Utställning 

för betalande medlemmar. Plats anvisas vid förbandsstugan. Marknadsföring viktigt. 
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14. Olofsbo Camping och Klittergården: Klittergården har startat upp igen och 

renoveras för fullt. Boende är öppet, serveringen startar i juni. Det blir 16 bäddar och 

servering med café och mat. Öl- och vintillstånd erhållet. Campingen har öppnat.  

 

15. Information från träffar med kommunen: En skrivelse lämnades in den 1/3 till 

kommunen, se vår hemsida www.olofsbo.com efter mötet med kommunen den 23/1. 

Trots påstötningar har ännu inget mer hänt förutom tidigare beslut om en budget på 

100 000 kr till förbättringar i Olofsbo. Gillis kontaktar Thomas på Vägföreningen i 

ärendet. 

 

16. Årsmöte: 9 juli kl. 10.00 på Klittergården. Peter har tagit fram förslag på 

Verksamhetsberättelse. Valberedningens arbete fortlöper. 

 

17. Övriga frågor:  

- Bert som startade Facebook sidan Olofsbo stugägarförening har blivit en succé. Hela 

711 medlemmar hittills. Peter försöker lägga upp en länk på hemsidan. 

- Gillis har följt upp skrivelsen till Guldfågeln. Processen för ansökan om utbyggnad 

har stannat upp men de räknar med att fullfölja en byggnation. De återkommer med 

våra frågor. Gillis och Göran bevakar. 

 

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

avslutat.  Nästa styrelsemöte den 18 juni kl. 10.00 i Båtföreningens stuga.  

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 

http://www.olofsbo.com/

