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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael 

Löfgren, Bengt Unell, Gunnar Gustavsson och Göran Bengtsson. Ej närvarande Peter 

Svenningsson. 

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

välkommen riktades till Göran Bengtsson som ny styrelseledamot och tillika kassör. 

Per Johnsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 
2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokollet från årsmötet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Ekonomisk redovisning: Göran Bengtsson lämnade en resultatrapport som bl.a. 

utvisade att stugägarföreningen så här långt på året ligger ca 35 tkr plus jämfört med 

årets budget. Vissa kostnader tillkommer bl.a. för sommarens artister vid 
tipspromenaderna. 

 

5. Per Johnsson lämnade redovisning från sommarens tipspromenader och konstaterade 
att antalet deltagare var betydligt lägre än året innan. Den varma sommaren och 

fotbolls-VM har säkert bidragit. I genomsnitt deltog 116 vuxna och 23 barn vi de 20 

tipspromenaderna.  
 

6. Artisterna, förutom Olofsbo Beach Gubs, som uppträdde vid vissa av årets 

tipspromenader hade som vanligt bokats genom Hallands Bildningsförbund. 

Uppträdandena samlar allt större publik och arrangemangen återkommer sommaren 
2015.  

 

7. Midsommar: Kv. Lassa tog med kort varsel ansvaret för årets midsommarfirande som 
samlade en mycket stor publik. Mammor och pappor, små och stora barn deltog med 

liv och lust i dansen kring midsommarstången. Trängseln var nästan lika stor vid 

chokladhjulet. Ett mycket fint arrangemang. Nu går stafettpinnen över till kv Spoven 

inför 2015. Mikael får i uppdrag att undersöka möjligheterna att skaffa en bättre 
ljudanläggning som även kan användas vid t.ex. sommargympan och årsmöten.  

 

8. Sommargympan har som vanligt varit populär och letts av Tracy Bernhardsson och 
Anna Ekeroth. I genomsnitt har 54 pers. deltagit, vilket sannolikt är nytt rekord. Vissa 

önskemål har framförts att gympan kan starta 09.00 i stället för 09.30. 

 
9. Verksamheten i Förbandsstugan har fungerat utomordentligt bra och de har haft 373 

besök under sommaren.  

 

Stugfogden Mikael Löfgren berättade att halkskydd monterats på den nya altanen på 
uppgång vid trappan. Styrelsen beslutade vidare att godkänna sjukvårdspersonalens 

önskemål om en ny bäddsoffa och en ny spis. Uppdrogs åt Gillis Andersson att åtgärda 

detta innan nästa säsong tar sin början. 
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Problemet med sönderfallande isolering i väggarna som rasar ner på olika ställen 

kvarstår. Beslutades att anlita Tommy Anderssons Bygg för att undersöka hur det ser ut 
under väggarnas plåtbeklädnad. Gillis tar kontakt. 

 

10. Lekplatsen vid förbandsstugan har varit livligt frekventerad och fungerat bra.  

 
11. Årsmötet beslutade att Olofsbo Stugägarförening ska tillskriva Falkenbergs Kommun 

med begäran att samma regelverk ska tillämpas i Olofsbo som gäller för badstugor 

inom Skrea vad avser altaner och skärmväggar. 9 av 10 ”kvarter” har samtyckt till 
åtgärden och det 10:e har inte velat ta ställning i frågan. Gillis Andersson och Per 

Johnsson fick i uppdrag att tillskriva kommunen.  

 
Vid årsmötet framfördes också ett förslag om badbrygga och/eller badflotte vid 

Olofsbo havsbad. Uppdrogs åt Peter Svenningsson och Bengt Unell att ta fram en 

skrivelse till Falkenbergs Kommun om detta och samtidigt aktualisera tidigare propåer 

om handikappramp till stranden och ombytesskärmar. 
 

12. Liksom tidigare år var Cirkusföreställningen i Olofsbo välbesökt. Ett tack till Siw 

Christensen för hjälp med arrangemanget.  
 

13. Diskuterades stugägarföreningens 50:e verksamhetsår 2015. Enigheten var stor att 

någon form av jubiléumsaktivitet ska arrangeras nästa sommar och då i Olofsbo. 

Mikael Löfgren och Gunnar Gustavsson fick i uppdrag att komma med en idéskiss till 
nästa styrelsemöte i oktober.  

 

14. Övriga frågor: 
Göran Bengtsson och Håkan Söderberg informerade från ett möte med vägföreningen, 

markägarna och berörda stugägare om problemet med råkorna i Olofsbo. Göran 

redovisade att tre tänkbara åtgärder nämnts under mötet; 1 – avskjutning av fåglar, 2 – 
anlitande av Anticimex för att ta bort bon och ägg, 3 – gallring av skogen. Det 

framkom dock vid mötet att ytterligare kunskap måste inhämtas innan man kan gå 

vidare med frågan.  

 
Sommarens strandloppis var mycket populär. Räddningsverket hade framfört sitt tack 

för att de fick vara med och visa hur hjärtstartare fungerar och även ge information om 

första hjälpen. Aktiviteten ska återkomma nästa sommar.  

 

Bengt Unell och Gunnar Gustavsson ska fundera vidare om möjligheten att arrangera 

ett Boulemästerskap i Olofsbo. 
  

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

avslutat.  Nästa styrelsemöte blir söndagen den 12 oktober kl. 10.00. 

 
Vid protokollet:   Justeras: 

 

…………………….   ……………………………. 
 Per Johnsson   Gillis Andersson 

 


