Styrelsemöte 2016-07-02
Plats: Båthamnens klubbstuga
Närvarande: Gillis Andersson, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter Svenningsson, Bengt
Unell och Göran Bengtsson. Ej närvarande: Per Johnsson, Stefan Börjesson och Owe
Jungåker.
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: Nu är det 810 medlemmar som har betalat in
medlemsavgiften på 100 kr. Likviditeten är nu 460 000 kr.
5. Tipspromenader: På midsommarafton var det 235 st. deltagare varav bara 2 st. barn.
Endast 87 st. på tisdagen efter midsommar. Vi tappar pga. få boende på campingen.
6. Genomgång av ”Händer i Olofsbo sommaren 2016”:
- Midsommarafton firande vid förbandsstugan.
- Tipspromenader från midsommardagen till början av augusti, 3 dagar/vecka.
- Bokbussen, preliminärt vecka 26-32.
- Sommargympa i juli tisdagar och torsdagar.
- Årsmöte 10 juli.
- Friluftsgudstjänst, 10/7
- Cirkus Maximum, 26/7.
- Strandloppis den 20 juli kl. 14-16 vid förbandsstugan.
- Geocaching den 23 juli vid Glasskiosken kl 14.00.
- Boulebanan öppen hela sommaren.
- Förbandsstugan öppen 11 juni till mitten av augusti kl 9.00-17.00.
- Barnridning den 21 juli kl. 17-19 vid Glasskiosken.
7. Förbandsstugan: Beslut att köpa in en avfuktare och ett järnspett till källaren i
förbandsstugan. Bert och Gillis ordnar.
8. Midsommar: Kv. Alkan arrangerade på ett mycket bra sätt. Över 500 st deltagare.
Karlabandet är duktiga och fortsätter gärna kommande år. Nästa år 2017 är det kvarter
Vipans tur.
9. Strandloppis: Den 20 juli kl. 14-16 med Bengt Unell som loppisgeneral. Utställare
endast för betalande medlemmar. Plats anvisas vid förbandsstugan.
10. Inför Årsmöte 2016: Årsmötet är den 10 juli kl 10.00 på Kustkrogen där kaffe och
fralla serveras. Peter har tagit fram Verksamhetsberättelsen vilket Gillis skriver ut 60 st
ex. Göran skriver ut 60 st ex av 2015 års resultat- och balansrapport samt budget för
2016. Göran ordnar dessutom fram revisionsberättelse från revisorerna. Gillis tar fram
60 st. ex av Dagordning för årsmötet.
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11. Övriga frågor:
- Bert som startade Facebook sidan Olofsbo stugägarförening har blivit en succé.
Redan 286 medlemmar. Bert och Göran godkänner nya medlemmar framöver.
- Olofsbo Boulemästerskap. Gunnar och Göran arrangerar. Parlottning. Peter erbjöd sig
att ta fram några reklam-priser från Veidekke.
- Uppmaning på Facebook att fler anmäler sin e-postadress. Idag har vi ca 400 st epostadresser. Det sparar tid och kostnader för föreningen. E-postadressen läggs med
fördel in på vår hemsida www.olofsbo.com.
12. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
avslutat. Nästa styrelsemöte den 14 augusti kl. 10.00 i Båtföreningens stuga.
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