
 
Styrelsemöte 2015-04-17 

 

 

 

 

 

Plats: Båthamnens klubbstuga 

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

Svenningsson, Göran Bengtsson, Bengt Unell och Peder Johansson från valberedningen. 

Ej närvarande: Owe Jungåker och 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: Resultatet för 2015 slutade helt enligt budget på -25 000 kr. 

Budgeten för 2016 är lagd med ett 0-resultat. Likviditeten i föreningen är + 473 000 kr. 

Medlemsavgiften på 100 kr har betalats av 756 stugor av 1018 st. Nytt utskick planeras 
för att få in mer medlemsavgifter. 

 

5. Ersättningar för styrelsemöten: Vi fortsätter att följa Falkenbergs kommuns 

ersättningar. 
 

6. Medlemsregister: Vi har samma register som Vägföreningen. 

 
7. Fiberanslutning. Bert D talade om att ca 30 % har anmält sig för anslutning till IP 

Only inom Stafsinge-Morups område hittills. Sista anmälan till IP only är den 20 maj 

enligt deras hemsida. 
 

8. Tipspromenader: Per J har gjort ett första utskick till kvarteren inför årets säsong. Vi 

kommer att ändra vinstfördelningen något i år och vi kommer även att lotta ut några 

pris. Första start på midsommardagen och sista en vecka in i augusti. Per J träffar 
Båtföreningen och Caravan Club i Valborg. 

 

9. Artistuppträdande: Gillis har hittills bokat 2 artister av 4. Olofsbo Beach Gubs och 
”Kvart i 8” är klara. Vi ser fram emot 4 torsdagskvällar i juli! 

 

10. Förbandsstugan: Bert D är stugfogde. Vi byter inte Olofsbo-skylten på stugan i år. 
Bert o Gillis ser över om putsning av grunden. 

  

11. Midsommar: Kvarter Alkan arrangerar 2016 och det mesta är under kontroll. Bengt U 

fortsätter som kontaktman för midsommarfirandet och levererar midsommarstång och 
högtalare.  

 

12. Sommargympan: Gillis stämmer av med Anna Ekeroth som ledare. 
 

13. Lekplatsen vid förbandsstugan som vi har hand om har behov av en soffa för 

besökare. Gillis undersöker fortfarande.  En arbetsdag planeras för lekplatsen under 

våren. 
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14. Strandloppis 2016: Bengt U fortsätter med denna succé.  
 

15. Minigolfbana: Ägaren till glasskiosken har fått godkänt av kommunen om att få ha en 

golfbana på andra sidan vägen. Alla minigolfsentusiaster väntar ivrigt! 
 

16. Olofsbo Camping och Klittergården: Det är ca 260 platser för flyktingar i stugorna 

vid Olofsbo Camping. Ännu inget besked om campingen kommer att öppna denna 

säsong. På Klittergården finns det plats för 20 st ensamkommande flyktingbarn. 
 

17. Årsmöte: Söndagen den 10 juli kl 10.00 vid Kustkrogen i Olofsbo. Peter skriver en 

Verksamhetsberättelse för utskick i styrelsen. 

 

18. Övriga frågor:  

- Bert D arbetar vidare med ett ”Geocaching event” i Olofsbo. 
- Bengt U planerar för ett Boulemästerskap i juli i Olofsbo. 

- Gillis undersöker om vi kan anordna en rid-dag i juli i år igen. 

  

19. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat.  Nästa styrelsemöte är den 29 maj kl 10.00 i Båtstugan. 

 

 
Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

…………………….   ……………………………. 
Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


