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FUNKTIONÄRER
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag:
Styrelseledamöter 2011 - 2012
Heino Busse, ordförande

605

Kent Sandersson, ledamot
Freddy Ståhlberg, sekreterare
Lars Axelsson, kassör
Gunnar Martinsson, ledamot

617
622
684
683

Suppleanter
Kerstin Karlberg
Björn Spernes

514
680

Revisor
Lars Tolf

614

Valberedning
Atle Midtgaard
Per Palm
Lennart Eldh
Revisorsuppleant
Eva-Marie Lundahl

681
652
662
657

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året, inklusive ordinarie årsstämma
2011 som hölls 4/6 2011.
NYA MEDLEMMAR 2011-2012, SOM HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA:
516: Henrik Johansson
611: Hanne och Odd Hagen
615: Lars-Erik och Kirsti Thomassen
626: Ann-Cathrin och Tom Arild Linderud
666: Ann och Staffan Pousette
SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
Hyrorna för medlemmar som betalat sina lån var under 2011:
Lillstugor
Fiskarstugor
Skepparstugor
Kaptenshus

584
967
1054
1490

kr/mån
kr/mån
kr/mån
kr/mån

Årsmöte och städdag
Årsmöte och städdag hölls 4/6 2011. Stort tack till er alla som var med och gjorde ett
gediget jobb denna dag. Mycket trevligt som vanligt!
Krabban Closed
Traditionsenligt genomfördes under sommaren Krabbans golftävling, denna gången
på Sotenäs GK och deltagarna, som syntes utomordentligt bra på banan, var iförda
limegröna pikétröjor.
Familjen Sanderssons vinnande tradition fortsatte och Andreas Sandersson hemförde
segern i herrklassen medan Emelie Hammarlund vann damklassen. Anders
Hammarlund arrangerade, som vanligt, en fantastisk prisutdelning på sin altan efter
genomförda tävlingar, och vädret tillät detta året en traditionell grillkväll därefter.
TACK ANDERS!
Utbyggnader
Under 2011 har föreningens nya utbyggnadsregler, sammanfattade i ”Information från
styrelsen nr 18” fortsatt resultera i flera såväl färdiga som påbörjade utbyggnader
vilket är glädjande eftersom det visar på vitaliteten i föreningen.
Övrigt
Styrelsen har under året bland annat arbetat med följande frågor:





Slutförande av lekplatsanläggningen och rensning av diket bakom
småstugorna och västerut.
Uppstart av föreningens nya hemsida. Föreningsmedlemmarna
rekommenderas att titta på hemsidan lite då och då, eftersom all
föreningsinformation läggs ut på sidan.
Sammanställning av ”styrelsemanual” för uppföljning av återkommande
ärenden.
Planering av vintertillsyn, bl.a. genom rekommendation om värmekabelbyte
och fortsatt arbete med kommande åtgärder för stugornas skötsel.

Avslutningsvis vill jag tacka er medlemmar, funktionärer i styrelse och övriga
funktioner för året.
Grebbestad 2012-05-19

Heino Busse
Ordförande

