Styrelsemöte 2017-08-13

Plats: Kustkrogen
Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Bengt Unell, Gunnar Gustavsson, Göran
Bengtsson, Owe Jungåker, Carina Sunnerås Börjesson, Ulf Davidsson & Bert Dahlgren per
telefon. Alla i styrelsen var närvarande.

1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen och nya styrelseledamöter presenterades
3. Gillis gick igenom protokollet från årsmötet och protokollet från senaste
styrelsemöte.
4. Göran gick igenom ekonomin. Resultatet i dags datum ligger på +18 824,49 jämfört
med budget -27 354,00.
Redovisningen från tipspromenader är ännu ej gjord och detta kommer att påverka
både intäkterna och kostnaderna.
5. Förhandlingsgruppen informerad om läget när det gäller Arrendeförhandlingarna
och vi väntar på markägarnas nästa steg.
6. Antal startande på våra tipspromenader har minskat under åren. Det var 2078 st.
vuxna och 334 st. barn under 2017. Vi ska försöka nå ut till mer folk under nästa år.
7. Artistuppträdanden under året har inte lockat så många. Sista gången blev det inställt
pga. regn. Vi kommer att diskutera om detta ska läggas ner.
8. Förbandsstugan kommer att renoveras. Tommy ska kolla igenom detta och vi ska
även anlita en målare.
9. Midsommarfirandet det kommer mer folk för varje år och ger goda inkomster till de
som anordnar det. Tärnan kommer att anordna midsommarfirandet 2018.
10. Sommargympan drog många besökare 2017, det var 50–70 st. varje gång. Regina
Svensson som ledde gympan gör gärna detta nästa år också. Vi pratade om att utöka
veckorna och kanske starta redan veckan efter midsommar. Gunnar ska ta kontakt med
Regina.
11. Vissa detaljer på lekplatsen kommer att bytas ut under året.
12. Det blev lite mindre bord på strandloppisen i år. Försäljningen var inte så stor.
13. Nya kontakter med kommunen är tagen när det gäller handikappbadet och ett
önskemål från oss om flytbrygga.
14. Vårpromenaden var lyckad. Det var ca 200 st som deltog. Vi beslutade att vi gör om
detta den 10 maj 2018.
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15. Fiberdragningen kommer att sättas igång igen måndagen den 15 augusti. De har ännu
inte varit i kontakt med ägarna till småstugorna var ingången ska vara.
16. Övriga frågor:
Det kommer dålig lukt från Torsåsen – Göran tar kontakt med dem om detta.
Det finns inga soffor på södra nedgången till havet, vi kommer att kontakt kommunen
om detta.
Fotbollsplanen behöver nya mål. Vi kontaktar Parkförvaltningen och kollar om de har
några fotbollsmål/handbollsmål.
Påskdoppet blev väldigt populärt och vi beslutade att vi gör detta nästa år. Ulf kommer
att ansvara för detta.
Infotavlan är suddig, vi ska ta kontakt med Destination Falkenberg angående detta.
Det blev inget Boulemästerskap i år. Gunnar tar tag i detta till nästa år.
Nästa möte hålls den 22/10 i Båthamnens klubbstuga kl. 10.00

Vid protokollet:

Justeras:

…………………………..
Carina Sunnerås Börjesson

…………………………….
Gillis Andersson

