
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNKTIONÄRER 
 
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag: 
 
Styrelseledamöter 2013 - 2014 

 
Heino Busse  (ordförande)  605   
 
Freddy Ståhlberg (sekreterare)  622     
Lars Axelsson (kassör)  684        
Gunnar Martinsson              683                 
Maria Lundahl                     658                 
   
Suppleanter    Valberedning 
Kerstin Karlberg      514    Atle Midtgaard   681                
Björn Spernes          680    Per Palm      652                  
     Lennart Eldh      662   
 

Revisor    Revisorsuppleant 

Lars Tolf   614     Eva-Marie Lundahl      657      
 

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året, inklusive ordinarie årsstämma 
2013 som hölls den 11/5. Protokoll från styrelsemötena hålls tillgängliga via 
sekreteraren och årsmötesprotokoll återfinns på föreningens hemsida. 
 
NYA MEDLEMMAR 2013-2014, SOM HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA: 
 

Camilla Johansson Hus 515 
Lars-Eirik Borgesen och Lysianne Nakken Hus 604 
 
SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 
 
Hyrorna för medlemmar som betalat sina lån var under 2013: 
 
Lillstugor: 668 kr per månad 
Fiskarstugor: 1277 kr per månad 
Skepparstugor: 1370 kr per månad 
Kaptenshus:1851 kr per månad 
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Årsmöte, städdag och konstrunda 
  
Även 2013 hölls åter den uppskattade konstrundan i föreningen med Kerstin Karlberg 
som initiativtagare, detta år den 10/5. Under samma helg hölls den sedvanliga 
städdagen som efterföljdes av årsstämma den 11/5. 
 
Krabban Closed   
Traditionsenligt genomfördes under sommaren Krabbans golftävling, denna gången 
på  Dynekilens GK och vi fick återigen se vår stående arrangör Anders Hammarlund 
som vinnare i herrklassen! Damklassen vanns, så gott som traditionellt, av Agneta 
Hammarlund och familjen Hammarlund tog alltså hem ”storslam” för andra året i rad. 
Den efterföljande grillkvällen i fint väder avslutade evenemanget och vi tackar än en 
gång Anders och Agneta!  
 
Utbyggnader 
Under 2013 har föreningens utbyggnadsregler, sammanfattade i ”Information från 
styrelsen nr 18” fortsatt resultera i flera såväl färdiga som påbörjade utbyggnader. 
Styrelsen behandlar utbyggnadsärenden löpande under sina möten. 
 
Övrigt 
Styrelsen har under året arbetat även med följande frågor: 

• Nedtagning av träd i föreningens område, stubbfräsning samt borttagning av 
sly 

• Planering av kommande återplanteringar på föreningens område 
• Ändring i sophanteringen – container har införts 
• Bevakning av framtida ändringar i större avtal såsom VA-avtalet 

 

 

Jag tackar medlemmar och funktionärer i styrelsen och för det gångna verksamhets-
året 2013!  
 
Grebbestad 2014-05-30 
 
Heino Busse, Ordförande 


