
 

Styrelsemöte 210124  
Plats: BA Villa & Industriservice / Skreavägen 5 

Närvarande: Bengt Unell, Bert Dahlgren, Björn Alfredsson, Gunnar 

Gustavsson, Mikael Jörgner och Helén Lundström 

 

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnande mötet. 

2. Dagordningen godkändes av styrelsen. 

3. Genomgång av föregående protokoll (201018). 

4. Göran Bengtsson gick igenom föreningens ekonomiska redovisning.  

5. Tipspromenader. 

● Förra beslutet om flytt av tisdag till onsdag passar inte båtklubben, förslag om 

att därför fortsätta som tidigare på torsdag och söndag. 

6. Förbandsstugan. 

● Hjärtstartarskåp är beställt och väntas komma inom 2 veckor. 

● Sprickan i glasdörren på patientdörren ut mot havet behöver åtgärdas. 

Styrelsen kontaktar glasmästaren. 

● Fyra stapelbara köksstolar ska köpas in. Bert Dahlgren har en fåtölj i bra skick 

hemma som han skänker till förbandsstugan. 

● Under våren ska husgrunden både lagas och målas. 

7. Midsommarfirande 2021 

● Planeras av Doppingen om inte Corona-läget förhindrar det. Annars så skjuter 

vi på det ytterligare ett år. 

8. Sommargympa.  

● Planering fortgår, styrelsen ser över hur det kan genomföras med tanke på alla 

restriktioner kring Corona. 

● Björn Alfredsson klipper grönområdet där gympan ska hållas. 

9. Lekplatsen vid förbandsstugan 

● Renovering inleds nu under våren. 

● Björn Alfredsson har demonterat vassa delar från lekmaterialen. 



 

 

 

10. Strandloppis  

● Planering fortgår, styrelsen ser över hur det kan genomföras med tanke på alla 

restriktioner kring Corona. 

● Medlemmar i Stugägarföreningen är välkomna att anmäla sitt intresse om att 

få ha ett bord för försäljning. 

11. Boulebana. 

● Boulebanan är fortfarande i gott skick efter höstens upprustning. 

● Anslagstavlan vid boulebanan har blivit utsatt för skadegörelse. 

12. Sommarfest 2021 

● Styreslen ser över tänkbara upplägg på grund av rådande situation med Corona och 

alla restriktioner runtomkring.  

13. Samverkan med andra organisationer. 

● Inget nytt. 

14. Hemsidan/Facebook (1721). Statistikinfo. 

● Vi har i dagsläget 1723 medlemmar på vår Facebooksida. 

● På vår sida Köp & Sälj har vi 1233 medlemmar. 

● Hemsidan (www..olofsbo.com) har i snitt 140 besökare/dag. 

● Björn Alfredsson fortsätter att uppdatera hemsidan.  

15. Kommunen. 

● Inget nytt. 

16. Länsstyrelsens förslag för naturreservatet. 

● Inget nytt. 

17. Nytt medlemsregisterprogram. 

● Vi har gått över till ett nytt program (Föreningssupport) som ska underlätta 

hanteringen av föreningens alla medlemmar, och alla register över inbetalningar för 

medlemsavgifter.  

● Styrelsens medlemmar får ett första provutskick och betalar in en symbolisk summa. 

● Under mars månad genomförs en medlemsredovisning. 

http://www..olofsbo.com/


 

 

18. Övriga frågor. 

● Skulle vi kunna genomföra någon sort av Bingo i Olofsbo? Styrelsen funderar till 

nästa möte. 

19. Nästa möte. 

● Söndagen den 28 mars klockan 10:00.  

● Plats: BA Villa och Industriservice, Skreavägen 5, Falkenberg. 

20. Ordförande Björn Alfredsson avslutar mötet. 
 


