Styrelsemöte 2014-04-27

Plats: Båthamnens klubbstuga
Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael
Löfgren, Peter Svenningsson, Bengt Unell, Gunnar Gustavsson och Catharina Ström-Hansen
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Peter Svenningsson utsågs till sekreterare för mötet.
2. Dagordningen godkännes.
3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Ekonomisk redovisning: Resultatet för 2013 blev – 34 669 kr. Vårt kapital vid
årsskiftet var 431 000 kr.
Ordföranden och kassören ser över villkoren för vårt nya konto i Swedbank. Beslutades
att kontot i Swedbank ska tecknas av ordföranden och kassören i förening.
Protokollsutdrag ska tillställas Swedbank. Intäkten för medlemsavgifter ökade
föregående år vilket troligen beror på arrendeförhandlingarna.
Styrelsen skall uppmana alla stugägare i Olofsbo att betala in den billiga årsavgiften
på 100 kr varje år. Hittills i år saknas det drygt 100 st inbetalningar.
5. Tipspromenader: Första infon är utskickat till resp. kvarter. Startdatum är den 21 juni
och sista tipspromenaden är 5 augusti, sammanlagt 20 ggr. Per och Håkan har
samspråkat med Båtföreningen om att ha en barnrebus vid varje tillfälle, där det kostar
5 kr för barnen och där det lottas ut vinster på 25 kr för de som klarar rebusen att ta ut
från Glasskiosken.
6. Artister: Gillis har ordnat artisterna. 10 juli: Lingonris i cocktailglas. 24 juli: Edward
C Johansson. 31 juli: SDIT-Säg det i toner. Sen kommer givetvis Beachgubs den 7 juli.
7. Förbandsstugan: Vi kommer att byta en blandare och 2 st nya element. Bemanningen
är klar och perioden är från 1 juni till 17 augusti. Elsie Andersson och Eva Andrén är
bemanningsansvariga.
Översyn av ev. myrproblem görs av Mikael och Gillis. Mikael rensar i källaren i maj
månad.
8. Friluftsgudtjänst: Gillis lyssnar med Siw om det blir på eftermiddagen samma dag
som årsmötet, prel. 13 juli.
9. Midsommar: Kv. Pilängen arrangerar 2014. Bengt ansvarar och håller i kontakten
med kvarteret. Hittills har inte Bengt fått någon respons av kvarteret. Mikael lyssnar
med sina grannar i kvarteret.
10. Sommargympan: Gillis undersöker med förra årets ledare Anna Ekeroth om säsongen
2014. Diskussion om vi skall köpa in en banderoll som vi kan sätta upp i närheten för
att marknadsföra sommargympan där det framgår dagar och tider i juli. Bengt har
kontakt med ett företag som trycker banderoller. Peter har loggan i eps-format vid
behov.
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11. Lekplatsen vid förbandsstugan: Bengt och Gillis gör en översyn inom kort.
12. Strandloppis: Bengt ansvarar för nytt arrangemang i år som bestämdes till onsdagen
den 16 juli kl 15-17.
13. Arrendeförhandlingar: Efter att markägarna överklagade till hovrätten och Högsta
domstolen utan att lyckas så har arrendebeloppen fastställts, vilket finns angivet på vår
hemsida www.olofsbo.com.
14. Årsmöte: Bestämdes till att hållas prel. söndagen den 13 juli kl 9.00. Peter tar fram
utkast om Verksamhetsberättelse 2013.
15. Cirkusen kommer till Olofsbo den 29 juli.
16. Altandäck och vindskydd: Kommunen har gjort en översyn av områdena i vinter.
Diskussion med resp. ordförande om vi i styrelsen skall ta kontakt med kommunen i
frågan.
17. Hemsidan: Ambitionen att förbättra informationen på hemsidan kvarstår. Framfördes
önskemål om att fler bilder från föreningens verksamhet läggs ut på sidan.
18. Jubileumsfirande: Gillis informerade om att Olofsbo Stugägarförening bildades 1955
och att den fyller 60 år nästa år. Tanken på att sammanställa en jubiléumsskrift
framfördes. Medel för jubiléumsfirandet bör avsättas i nästa års budget.
19. Övriga frågor: Beslutades att bjuda in representanter för de 10 småstugekvarteren till
ett möte den 1 juni kl. 10.00 på Strandkanten. Syftet med mötet är att diskutera
gemensamma frågor för att därigenom öka sammanhållningen i Olofsbo.
Peter och Gillis uppdrag kvarstår att ta fram en skrivelse till kommunen om bänkar vid
varje nedgång till stranden samt några ombytesplank.
Gillis fick i uppdrag att kontakta vägföreningen om ansvaret för den södra nerfarten till
stranden.
Förslag till budget för 2016 ska tas fram till nästa styrelsemöte.
20. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
avslutat. Nästa möte är söndagen den 1 juni efter planerat möte med resp. ordförande (
kl. 10.00).
Vid protokollet:

Justeras:

…………………….
Peter Svenningsson

…………………………….
Gillis Andersson

