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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter 

Svenningsson, Göran Bengtsson, Owe Jungåker och Bengt Unell. 

Ej närvarande: Stefan Börjesson. 

 
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 
2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 
4. Ekonomisk redovisning: Göran redogjorde för ekonomin. Följer budget för 2016 bra, 

avvikelse 4 tkr. Tillgångar är 398 tkr. 

 
5. Budget 2017: Göran tar fram ett förslag under hösten. Utrustning till förbandsstugan 

såsom gräsklippare, ringklocka, dammsugare och solstolar, totalt 15 tkr läggs in. Bert 

ombersörjer köp av en gräsklippare. 

 
6. Tipspromenader: Antal startande 2215 st vuxna och 402 barn = 2617 st startande.  

 

7. Artistuppträdande: Det har återigen fungerat bra i sommar. 
 

8. Förbandsstugan: Bert undersöker om fiberanslutning till förbandsstugan. 

 
9. Midsommarfirandet: Det var åter igen en succé! Alkan stod för arrangemanget. 

 

10. Sommargympa: Anna Ekeroth höll igång i 4 veckor, tisdagar och torsdagar med ca 30 

st deltagare per gång! Kul! 
 

11. Lekplats: Lekplatsen vid förbandsstugan som vi sköter om har använts flitigt och 

fungerat bra. 
 

12. Strandloppis: Fungerade bra, men något mindre utställare och deltagare i år. 

  
13. Information till Destination Falkenberg: Turistbyrån har ett inplanerat möte för 

nästa år. Vi arbetar för att påverka dem att marknadsföra Olofsbo mycket mer. Tala om 

var Olofsbo ligger från väg E6, beskriva den 900 m långa fina badstranden, 

familjevänligheten, många händelser i Olofsbo från stugägarföreningen, fågelreservatet 
Morups Tånge, bemannad förbandsstuga genom stugägarföreningen osv. 

 

14. Möte med kommunen: Förmöte med Vägföreningen och Caravan Club mm den 10 
sept för att diskutera hur vi går vidare till kommunen om Olofsbos utveckling. Göran 

och Bengt deltar. Prioritet 1: Agera för att ge camping och Strandkanten mfl. Att 

utvecklas för att främja turistnäringen i Olofsbo:  2: En handikapp-ramp och badbrygga 

vid stranden. 3: Omklädningsbås vid stranden. 4: Belysning och bänkar vid 
strandpromenaden. 
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15. Fiberdragning: IP-Only har enligt uppgift planerat att utföra projektet 2017. 
 

16. Övriga frågor:  

- Styrelsen diskuterade om att för 2017-2018 erbjuda upp till 5000 kr/kvarter eller 
område för upprustning av lek- och idrottsplats. Beslut tas på kommande styrelsemöte. 

 

17. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat.  Nästa styrelsemöte är den 16 okt kl 10.00 i Båtstugan. 
 

 

 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 
 

…………………….   ……………………………. 

Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


