
 
Årsmöte 2015-07-12 

 
Plats: Strandkantens café och logi, Olofsbo 
 

1. Ordförande Gillis Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat och 

årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst. 44 st. deltagare fanns närvarande. 

 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Owe Jungåker. 

 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Per Johnsson.  

 

4. Till justeringsmän för protokollet, jämte ordföranden, valdes K-G Andersson Ankarevägen 8 

och Fredrik Svensson, Ankarevägen 10. 

 

5. Ordföranden Owe Jungåker kommenterade verksamhetsberättelsen för 2014 som delats ut. 

Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 

6. Kassören Göran Bengtsson redogjorde för resultat- och balansrapporten. Föreningens ekonomi 

är god och tillgångarna uppgår till drygt 400000 kronor. Verksamhetsåret 2014 uppvisar ett 

positivt resultat på ca 14500 kronor. Göran pekade särskilt på bidragen till förbandsstugan på 

nästan 46000 kronor. 

 

Göran vädjade till medlemmarna att anmäla e-postadresser. Detta skulle innebära minskade 

kostnader för porto vid medlemsutskick. 

 

Årsmötet konstaterade att intäkterna för tipspromenaderna minskat kraftigt beroende på ett 

svikande deltagarantal. Efterföljande diskussion visade att åtgärder behöver vidtas inför nästa 

säsong. Kanske ska antalet promenader minskas, avgifterna justeras och frågetyperna ses över. 

Vikten av att marknadsföra promenaderna med högtalare betonades också.  

 

Jan Johansson redogjorde för revisorernas berättelse och föreslog att balans- och 

resultaträkningen fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2014. 

 

7. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

 

8. Motion hade inkommit från Kicki och Ulf Davidsson, Furuvägen 8, som föreslog att årsmötet 

skulle ge styrelsen i uppdrag att bilda en fiberförening för Olofsbo. En spontan förfrågan bland 

årsmötesdeltagarna visade på ett förhållandevis stort intresse. Det konstaterades att frågan 

också diskuterats vid vägföreningens årsmöte den 11 juli och där uppdrogs åt frågeställarna att 

undersöka förutsättningarna för en fiberförening. Årsmötet beslutade att styrelsen ska kontakta 

vägföreningen och undersöka möjligheterna att gemensamt bilda en arbetsgrupp som ska 

arbeta vidare med fiberfrågan. Camilla Ekdahl, Mastvägen 19, och Cindy Forsén som driver 

Kustpärlan (glasskiosken) förklarade sig intresserade att delta i arbetsgruppen.  

 

Peter B Nilsson, Doppingen 145, hade lämnat en motion gällande dagvattenavrinningen på 

stranden i Olofsbo. Han föreslog att stugägarföreningen skulle arbeta för att sammanföra de 

nuvarande dagvattenutsläppen i havet till ett enda, förslagsvis vid hundbadet. Detta skulle ske 

genom gemensam arbetsinsats av kvarteren i Olofsbo. Styrelsen konstaterade att detta inte var 

en fråga för stugägarföreningen utan en fråga för berörda markägare. Årsmötet lämnade 

motionen utan åtgärd. 
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Peter B Nilsson, Doppingen 145, hade lämnat ytterligare en motion med förslag att 

stugägarföreningen tillsammans med alla småstugukvarteren skulle arbeta för att alla 

småstugorna skulle få en byggrätt med en gemensam taklutning. F.n. råder olika bestämmelser 

i kvarterens detaljplaner. Styrelsen konstaterar att frågan om ändrad takvinkel aktualiserats av 

några kvarter under senare tid men att kommunen avslagit framställningarna. Styrelsen 

informerade om att ett möte med företrädare för kommunen var planerat till eftersommaren 

och att frågan då kommer att tas upp för diskussion. Årsmötet beslutade i enlighet med detta.   

 

9. Arvoden för nästa års styrelse beslutades vara oförändrat 20 000 kr/år. 

Arvoden för revisorerna beslutades vara oförändrade, 500 kr per revisor och år.  

 

10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2016 är oförändrat 100 kr. Styrelsen tar tacksamt emot 

bidrag till förbandsstugan. 

 

11. Budgeten för 2015 redovisades och godkändes av årsmötet. Intäkterna ligger på 158 000 kr 

och kostnaderna på 183 000 kr. Underskottet på 25000 kronor beror på de särskilda 

satsningarna under jubiléumsveckan. 

 

12. Val 

a) Gillis Andersson, Centralvägen 22 omvaldes som ordförande på 1 år. 

b) Peter Svenningsson och Per Johnsson omvaldes som ledamöter i 2 år. Bengt Unell nyvaldes 

som ledamot i 2 år efter avgående Håkan Söderberg. Gunnar Gustavsson nyvaldes som 

ledamot i 1 år efter avgående Mikael Löfgren. 

c) Bert Dahlgren, Ejdern 222, nyvaldes som ersättare i 2 år. Stefan Börjesson, Pilängen 342,  

nyvaldes som ersättare i 1 år. 

 

Göran Bengtsson och Owe Jungåker kvarstår som ledamöter under 1 år. 

 

d) Jan Johansson omvaldes som revisor under 2 år.  Bertil Torstensson kvarstår som revisor 

under 1 år.  

e) Teuvo Hänninen omvaldes som revisorsersättare i 2 år. Ronny Gabrielsson kvarstår som 

revisorsersättare under 1 år. 

f) Bert Dahlgren valdes till stugfogde under 2 år. 

g) Peder Johansson, Annelie Nydén och Anne Andersson omvaldes till valberedning under 1 

år med Peder som sammankallande.  

 

13. Övriga frågor. 

Siw Christensen påminde om friluftsgudstjänsten vid förbandsstugan under eftermiddagen 

samt att cirkusen kommer till Olofsbo den 31 juli. 

 

Gillis Andersson berättade om stugägarföreningens jubiléumsfirande under vecka 30. 

Föreningen firar 60 år! 

 

Göran Bengtsson påminde om kontaktformuläret på hemsidan och uppmanade ånyo alla att 

anmäla uppgift om bl.a. e-postadress. 

 

Informerades om att Falkenbergs kommun tagit beslut i bygglovsnämnden den 11 juni 2015 

om riktlinjer för altaner, skärmväggar m.m. för småstugorna i Olofsbo. Detta med anledning 

av Stugägarföreningens skrivelse till kommunen med begäran i ärendet. Beslutet ska läggas 
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upp på föreningens hemsida. 

Stugägarförenings skrivelse till Falkenbergs kommun angående bl.a. badbrygga har valsat runt 

inom kommunen. Den har nu överlämnats till Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

 

Problemet med råkorna i Olofsbo aktualiserades igen. En diskussion följde men styrelsen 

konstaterade att man inte kommer längre i frågan. 

 

Årsmötesdeltagare framförde önskemål om hårdare beskjutning av kaniner. Ordföranden 

Gillis Andersson lovade att ta kontakt med den skytt som utsetts av Falkenbergs kommun. 

 

Siw Christensen riktade ett stort tack till föreningens styrelse för ett gott arbete under det 

gångna året. 

 

 

14. Avslutning: 

Gillis Andersson framförde stugägarföreningens varma tack för allt nedlagt arbete under 

många år till de avgående styrelseledamöterna Håkan Söderberg och Mikael Löfgren.  

Ordförande Gillis Andersson avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

Därefter bjöd Stugägareföreningen på kaffe och smörgås. 

 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

 

 …………………….   ……………………… 

Per Johnsson    Owe Jungåker 

 

 

 

 

Justeras: …………………………….  ………………………… 

               K-G Andersson, Ankarevägen 8  Fredrik Svensson, Ankarevägen 10

  


