
Protokoll Styrelsemöte 210328
Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5

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

Bengtsson, Helén Lundström och Mikael Jörgner.

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet.

2. Styrelsen godkände dagordningen.

3. Styrelsen gick igenom föregående protokoll (Styrelsemöte 210124)

4. Kassör Göran Bengtsson gick igenom föreningens ekonomiska redovisning.

5. Tipspromenader

● Bert Dahlgren arbetar fram en turordning för våra stugområden. Informationen

kommer ut på vår hemsida (www.olofsbo.com) och på vår Facebookida.

● Vid varje fråga kommer styrelsen att sätta upp lappar med uppmaningen att tänka på

att hålla avstånd. Samma sak vid utslagsfrågan och starten.

6. Förbandsstugan

● Hjärtstartarskåp är monterat på ytterväggen.

● Bert Dahlgren beställer fiber till Förbandsstugan.

● Bert Dahlgren köper in en Chromecast till Förbandsstugan.

● Städdag och röjardag torsdagen den 13 maj. Grunden till Förbandsstugan ska

målas, lekplatsen intill ska ses över och närmiljön städas. Hjälp mottages

tacksamt.

● Styrelsen köper in målarfärg, målarpenslar och eventuellt spackel.

● Chokladhjul, extra stolar, målarförg och annat material som förvaras i källaren

på Förbandsstugan flyttas till Björn Alfredssons lokal på Skreavägen 5.

7. Midsommarfirande 2021

● Ställs in på grund av Corona och restriktionerna med max 8 personer.

Doppingen får en ny chans nästa sommar 2022.

8. Sommargympa med Regina

● Planeras som vanligt om inte Corona-läget förhindrar det på grund av

nuvarande restriktioner. Styrelsen kommer med mer information längre fram.

http://www.olofsbo.com


9. Lekplats

● Renovering under våren. Björn Alfredsson anvarar.

● Styrelsen har fått in önskemål rörande klätterställning för lite äldre barn.

Styrelsen återkommer med svar.

10. Strandloppis

● Planeras som vanligt om inte Corona-läget förhindrar det. Mer information

kommer längre fram.

11. Boulebanan i Olofsbo

● träbänk kommer att repareras.

12. Sommarfest

● Planeras ej på grund av pandemilagen och rådande restriktioner.

13. Samverkan med andra organisationer

● önskemål från styrelsen att även säsongsboende på Caravan Club och Olofsbo

camping vill vara medlemmar i Olofsbo stugägarförening.

14. Statistikinformation

● Hemsidan har ca 150 besökare/dag.

● Facebooksidan har i dagsläget 1757 medlemmar.

● Länsstyrelsen vill ha ett uppföljningsmöte med styrelsen angående alla vildkatter i

Olofsbo.

15. Kommunen

● Rapport från mötet som Björn Alfredsson hade med representanter från

kommunen den 12/3. Punkter som togs upp var bland annat skötseln av

trärampen och tångröjning på stranden.

16. Länsstyrelsens förslag för naturreservatet.

● Inget nytt.

17. Nytt medlemsregisterprogram

● en arbetsgrupp har fått i uppgift att sammanställa information kring det nya

medlemsregisterprogrammet till våra medlemmar. I arbetsgruppen ingår Björn

Alfredsson, Gunnar Bengtsson, Mikael Jörgner och Helén Lundström. Informationen

redovisas på föreningens årsmöte sommaren 2021.



18. Helikopter flygning i Olofsbo

● chans att flyga helikopter över Olofsbo lördagen den 3 juli 2021.

19. Övriga frågor

20. Nästa möte

● kommande styrelsemöte hålls söndagen den 30 maj klockan 10:00 på Skreavägen 5.

21. Ordförande Björn Alfredsson avlutar mötet.


