
Styrelsemöte 210530
Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5, Falkenberg.

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

Bengtsson, Helén Lundström, Mikael Jörgner.

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Styrelsen godkänner dagordningen.

3. Genomgång av föregående protokoll.

4. Kassör Göran Bengtsson går genom föreningens ekonomiska redovisning.

5. Tipspromenader.

● Båtklubben är först ut att anordna tipspromenad under midsommarhelgen.

6. Förbandsstugan.

● Förbandsstugan är bemannad från och med den 1 juni.

● Skyltar med texten “Privat område” är inköpta och uppsatta.

● Glasrutan på altanen som var sönder är utbytt.

7. Midsommarfirande 2021

● Planeras av Doppingen om inte Corona-läget förhindrar det. Björn Alfredsson

pratar med ordförande på Doppingen.

8. Sommargympa.

● Planeras starta v.25

● Gunnar Gustavsson har högtalaren hemma hos sig. Efter säsongen placeras

högtalaren hemma hos Björn Alfredsson.

9. Lekplats.

● Material för att rusta upp det som behöver lagas köps in.

● Björn Alfredsson har klippt gräset runt lekplatsen.

10. Strandloppis.

● Avvaktar i väntan på eventuella nya restriktioner.

● Blir det av så är planerna att genomföra strandloppisen i mitten av juli.



11. Boulebana.

● En träbänk vid boulebanan ska lagas.

12. Sommarfest.

● Inställd 2021.

13. Samverkan med andra organisationer.

● En anslagstavla med enbart information från Olofsbo Stugägarförening är på

gång med placering på Olofsbo Camping.

● Styrelsen hör med Caravan Club om det finns något intresse och möjlighet för

oss att sätta upp en anslagstavla även där.

14. Statistik.

● Föreningens sida på Facebook hade den 27 maj 1808 medlemmar.

● Hemsidan www.olofsbo.se har 150 - 200 besökare per dag, och mellan 3000 -

6000 besök per månad.

15. Kommunen.

● Kommunen har varit på stranden och grävt vid trärampen tre gånger samt

rensat stranden från tång.

● Den 23 mars hade ordförande Björn Alfredsson möte med representanter från

Falkenberg kommun.

16. Länsstyrelsens förslag för naturreservatet.

● Ingenting nytt.

17. Nytt medlemsregisterprogram.

● Diskussioner inom styrelsen angående olika former av medlemsbevis. Göran

Bengtsson hör med Föreningssuporten vilka alternativ de kan lägga fram.

● Styrelsen arbetar med att få fram medlemsrabatter, kopplade till medlemskapet

i Olofsbo Stugägarförening, hos olika företag.

18. Händer i Olofsbo 2021

● Helikopterflygning den 3/7.

● Under juli månad arrangerar Magnus Bengtsson strandyoga.

● Strandgympa tisdagar och torsdagar.

http://www.olofsbo.se


19. Övriga frågor.

● Olofsbo Stugägarförening bjuder in till årsmöte söndagen den 11 juli klockan

10:00 på Caravan Club.

20. Nästa möte.

● Söndagen den 4 juli klockan 10:00, BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5.

21. Ordförande Björn Alfredsson avslutar mötet.


