
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED OKNÖ STUGFÖRENING 

SÖNDAGEN DEN 1 augusti 2010 

 

NÄRVARANDE 81 PERSONER 

 

§ 1 

Ordförande Åke Jonsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 

Till ordförande för mötet valdes Åke Jonsson och till sekreterare valdes Mariette Nilsson. 

 

§ 3 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Louise Jäghagen och Karl-Erik Lindström. 

 

§ 4 

De närvarande ansåg att mötets utlysande skett i laga ordning. 

 

§ 5 

Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 6 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 7 

Kassarapporten delades ut och kassören lämnade en ekonomisk rapport. Årets överskott är 

4.825:14 och kassabehållningen 82.406:16 kronor. En redogörelse för varför 

kontorsomkostnader och dataomkostnader ligger så lågt på föregående år. Styrelsen har lagt 

om hemsidan, sagt upp några tjänster hos Eniro och detta har medfört att kostnaderna har 

sjunkit.   

 

§ 8 

Revisionsberättelsen har delats ut och en redogörelse lämnades. 

 

§ 9 

Styrelsen beviljade full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

§ 10 

Till ny ordförande för två år valdes Håkan Hyltmark och till ny styrelseledamot för två år 

valdes Jan Lindstedt. Omval av två styrelseledamöter Ann-Chatrin Baardsen-Persson och 

Tony Landeman för två år.  

 

§ 11 

Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Ove Johansson och Solveig Johansson. 

 

§ 12  

Till revisorer för ett år omvaldes K-G Lundgren och Tommy Palmqvist samt till 

revisorssuppleant omvaldes Gunvi Karlsson för ett år. 

 

 

 



§ 13 

Till festkommittén för ett år omvaldes Gunvor Petersson, Sylve Samuelsson, Håkan 

Hyltmark, och Kerstin Hyltmark samt nyval av Carina Gränefeldt, Micael Bingstrand och 

Gunilla Bingstrand. Gunvor Petersson är sammankallande. 

 

 

§ 14 

Till valberedning för ett år omvaldes Stefan Pettersson samt nyval av Åke Jonsson. 

 

§ 15 

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/året. 

 

§ 16 

Redovisning och fastställande av arvoden till styrelsen. 

 

Ordförande   1000 kr/år 

Kassör  3000 kr/år 

Sekreterare  1000 kr/år 

Festkommittén  250 kr/år 

Skötsel av hemsida  500 kr/år 

 

§ 17 

 

Ordförande redogjorde för kommunens och  Regenbogens förehavande hitills: 

 

 11 villavagnar har satts upp bakom före detta stugkontoret. 

 Det är meningen att delar av oknövägen skall bli gårdsgatan men vi vet i dagslägen 

inte när detta sker. 

 Styrelsen upplever att både kommunen och Regenbogen lyssnar på våra åsikter idag. 

 Regenbogen meddelat att de kommer att köra året om och har en beläggning vid 

nyåret på 60 % av stugorna och villavagnar. 

 I dagsläget vet vi inte när de kommer att sätta upp villavagnarna vid kaffetorpet men 

det verkar att dröja. 

 Det skall bli en cykelväg längst Oknövägen år 2011. 

 Det skall läggas någon typ av beläggning på småvägarna i framtiden för 

vattenavrinningens skull. Det har varit kostsamt för kommunen med den behandlingen 

de gör av grusvägarna. Dikning skall även ske längst Öknövägen och då kommer de 

samtidigt att sätta upp stolpar för belysning. 

 Ett nytt Eu-projekt skall startas upp ”LOVA” tillsammans med Kalmar. Styrelsen var 

inbjudna till ett samkväm för att få information samt att de visade en båttvätt som 

kommunen ämnar att köpa in. Anledningen till att man satsar på båttvätt är att man 

skall inte behöva bottenmåla sina båtar utan åka till denna båttvätt ett par gånger per 

säsong. 

 Information lämnades av ordförande beträffande det möte som villaägarföreningen har 

skickat ut kallelse till beträffande kommunens sätt att beräkna tomträttsavgälden samt 

tomtpriserna. Detta möte sker den 26 augusti kl 18.30 i IOGT-NTO-lokalen i 

Mönsterås. Kommunen kommer att medverka. 

 Ordförande tog även upp det egenarbete medlemmar kan ställa upp med när det gäller 

vassröjning. Det var många som var intresserade att lägga tid på detta. 

 



 

 

 

 

§ 18 

Ordförande lät meddela att styrelsen har en skrivelse på gång in till kommunen beträffande 

skötseln, hundlatriner mm. Det framkom då att det finns fler punkter att ta upp med 

kommunen. Årsmötet endes om att en skrivelse bör skickas beträffande nedanstående 

punkter: 

 Skötsel av grönytor, på storön sköts det bra men klagomål framkom beträffande lillön. 

Det klagas även på hur kommunen sköter badplatserna och de räfsar ihop tång men det 

tas inte bort. Detta medför att det ligger illaluktande högar kvar vid stränderna. Det 

behöver även läggas ut mer sand vid bryggor och stränder. 

 Det upplevs att hundlatrinerna är alldeles för få och det bör sättas upp anslag vid 

camping mm för att informera gäster om hur det fungerar. 

 Avskjutning av kanadagässen. 

 Cykelställ vid badplats vid Oknöresturangen. 

 Markerat övergångsställe vid badplats vid Oknöresturangen. 

 Tele och TV kommunikationen på ön. 

 Lekplatser på ön och det har tagits bort lekutrustning på Lillön. Kommunen har 

meddelat att det finns endast en lekplats på Oknö som de håller i ordning och det är 

den stora p Friskefloevägen. 

 Klagomål på att det är skräpigt vid återvnningscontainrarna. 

 Det saknas aktiviteter för ungdomar över sandlådeåldern. Medlemmar påtalade att det 

nu finns så många som bor året om här ute och däribland är det många ungdomar. 

Önskemål om att ha en lokal för dem på ön finns. 

 

§ 19 

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade härmed mötet. 

 

 

 

Oknö den 1 augusti 2010 

 

 

 

 

 

Mariette Nilsson   Åke Jonsson  

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Karl-Erik Lindström   Loiuse Jäghagen 

     


