
Protokoll Styrelsemöte Olofsbo Stugägarförening 210829
Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5
Närvarande: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Gunnar Gustavsson, Göran
Bengtsson, Mikael Jörgner & Helén Lundström

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet.

2. Styrelsen godkänner dagordningen för mötet.

3. Genomgång av föregående protokoll från styrelsemötet, sommarens årsmöte och det
efterföljande konstituerande mötet.

4. Ekonomisk redovisning av kassör Göran Bengtsson
● fler medlemsavgifter
● färre gåvor

5. Tipspromenader
● sammanställning av antal deltagare. Totalt 1199 vuxna och 250 barn.
● förslag för utveckling till 2022.
● förbättra vår annonsering för att öka deltagandet. Anslagstavlor i Glommen,

Rosendal, Skogstorp och Stafsinge strand diskuterades.

6. Lekplatsen vid förbandsstugan
● styrelsen beslutade att köpa in ny klätterställning med rutschkana samt nya gungor.

Styrelsen lämnar in en ansökan om bidrag till “Framtidsbanken” hos Sparbanken  i
Falkenberg.

7. Förbandsstugan
● styrelsen fortsätter att undersöka möjligheten till att erbjuda swish till förbandsstugan.
● inköp till förbandsstugan: toalettstol, köksstolar, ny router, torrboll samt ett otoskop.

8. Sommargympa
● positivt med den lite större gräsytan.
● stort antal deltagare varje tillfälle.



9. Strandloppis
● 10 säljare.
● ny tid till nästa år 10:00-13:00.
● styrelsen ser över hur vi gör reklam för strandloppisen.

10. Facebook och hemsidan
● föreningen har i dagsläget 1977 medlemmar i vår grupp på facebook.
● hemsidan (www.olofsbo.se) har i snitt 225 besökare varje dag. Under juli månad var

det 7700 personer som besökte hemsidan.

11. Arrendeförhandlingar
● Björn Alfredsson och Göran Bengtsson ska bjuda in ett Birgitta Johansson på

Pilängen till ett möte när ett äskande kommer från markägarna om stundande
förhandling. Birgitta har erfarenhet av olika former av förhandlingar.

● timarvoden och eventuell reseersättning godkändes av styrelsen.

12. Kommunen
● ingenting nytt att rapportera.

13. Nytt medlemsregister
● medlemsbevis är under uppbyggnad för att kunna ta del av eventuella erbjudande från

företag som samarbetar med Olofsbo Stugägarförening.

14. Hänt i Olofsbo 2021 /2022
● helikopterflygning 3/7.
● SUP-uthyrningen har slagit igenom och varit ett populärt inslag på vår strand.
● Yoga på stranden.
● Björn Alfredsson har byggt 7 picknickbänkar som står utmed strandpromenaden.
● diskussioner kring en eventuell sommarfest 2022.

15. Övriga frågor
● Olofsbo Stugägarförening har fått ett bidrag på 5000 kr av Lisbeth Dahlström som

arbetar på Sparbanken i Falkenberg.

16. Nästa möte
● 31 oktober klockan 10:00, BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5.
● medlemmarna i styrelsen ska skriva ner sina arbetsuppgifter och lämna in på nästa

möte.

http://www.olofsbo.se



