
Styrelsemöte 210704
Plats: BA Villa och Industriservice, Skreavägen 5, Falkenberg
Närvarande: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Gunnar Gustavsson, Göran
Bengtsson, Mikael Jörgner, Helén Lundström

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet.
2. Styrelsen godkände dagordningen.
3. Genomgång av föregående protokoll (210530).
4. Ekonomiska redovisning genom kassören Göran Bengtsson.
● resultatrapport
● balansrapport
5. Propositioner till årsmötet
● brutet räkenskapsår

(1 maj - 30 april)
ny budget från och med 2023-04-30

● deltagande arrendeförhandlingar
Stugägarföreningen företräder inte i förhandlingarna på grund av bristande kunskaper.

6. Genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
7. Tipspromenader
● Styrelsen beviljar ett inköp av ett enklare partytält till starten för tipspromenaderna.

Björn Alfredsson tar på sig ansvaret att köpa in ett till föreningen.
● Stugägarföreningen har fått tillstånd från polisen att genomföra 15 tipspromenader

denna säsongen för en kostnad av 870 kronor. Der innebär att det max får vistas 150
personer inom start- och målområdet samtidigt.

8. Förbandsstugan
● inkoppling av ett nytt element genomfördes den 5 juli, samt inkoppling av en

handdukstork.
● diskussioner kring hur det rent tekniskt kan lösas för att vi som förening kan skaffa ett

swishnummer till förbandsstugan då det kommit upp som önskemål från medlemmar.
Bengt Unell hör med Lions hur de har gjort. Svar i frågan återkommer styrelsen med
vid ett senare tillfälle.

9. Midsommarfirande 2021
● inställt på grund av Corona restriktionerna
● Doppingen får en ny chans nästa sommar 2022
10. Sommargympa
● det är uppskattat med ett större uppklippt område som ordnats av Björn Alfredsson.
11. Strandloppis
● genomförs onsdagen den 21 juli mellan klockan 14:00-17:00.



12. Vår facebooksida har den 4/7-2021 kommit upp i 1866 medlemmar. Hemsidan
(www.olofsbo.se) har mellan 150-200 besökare per dag, vilket ger ett snitt på
3000-6000 besökare per månad. Björn Alfredsson har varit i kontakt med
turistinformationen angående gammal och felaktig information som berör Olofsbo.

13. Kommunen
● kommunen har varit ute vid Olofsbo havsbad och lagt ut en träramp ner mot havet vid

nedgången från förbandsstugan. De har också fyllt upp med sand under den överst
delen av trärampen där det idag står en bänk.

● Fredrik Jansson, vd för destination Falkenberg, har suttit i ett möte tillsammans med
ordförande Björn Alfredsson och kassör Göran Bengtsson angående våra visioner för
Olofsbo.

● duscharna på stranden har kopplats på och är nu redo för sommarsäsongen.
14. Medlemsregisterprogram
● styrelsen diskuterar hur vi rent praktiskt kan lösa någon form av medlemsbevis för att

medlemmar ska kunna utnyttja de rabatter som styrelsen arbetar fram i samarbete med
några lokala företag.

● förhoppningar om att kunna komma igång med detta till sommaren 2022.
15. Händer i Olofsbo
● helikopterflygning 3/7
● uthyrning av SUP på stranden
● yoga
● gympa
● Björn Alfredsson lägger in fler evenemang i närheten av Olofsbo
16. Övriga frågor
● det har kommit in önskemål till styrelsen om fler bänkar utmed havet och- eller ner

till stranden. Styrelsen låter Björn Alfredsson köpa in material och bygga sofforna.
● Styrelsen godkänner förslaget till budget för säsongen 2022-2023.
17. Nästa möte
● årsmöte söndagen den 11 juli klockan 09:30 på Caravan Club och med ett

efterföljande konstituerande möte.
18. Ordförande Björn Alfredsson avslutar mötet.

http://www.olofsbo.se

