
 
Årsmöte 2016-07-10 

 
Plats: Kustkrogen, Olofsbo 
 

1. Ordförande Gillis Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat och 

årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst. 70 st. deltagare fanns närvarande. 

 

2. Till ordförande för årsmötet valdes Owe Jungåker. 

 

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Peter Svenningsson.  

 

4. Till justeringsmän för protokollet, jämte ordföranden, valdes Tommy Stenström och Helené 

Lundström på Tärnan 722. 

 

5. Sekreterare Peter Svenningsson redovisade verksamhetsberättelsen för 2015 som delats ut. År 

2015 firade föreningen 60 år och många extra aktiviteter anordnades. Det konstaterades också 

att det under året var ovanligt få besökare till förbandsstugan mot tidigare år (179 st). Inga 

frågor ställdes och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 

6. Kassören Göran Bengtsson redogjorde för resultat- och balansrapporten. Föreningens ekonomi 

är god och tillgångarna uppgår till ca 380 000 kronor. Verksamhetsåret 2015 uppvisar ett 

negativt resultat på ca 25 000 kronor (intäkt 165 kkr  och kostnad 186 kkr) vilket beror på de 

särskilda satsningarna under jubileumsveckan och följde budgeten för året. Göran pekade 

särskilt på gåvorna till förbandsstugan på nästan 50 000 kronor. 

 

Göran vädjade till medlemmarna att anmäla e-postadresser. Detta innebär minskade kostnader 

för porto vid medlemsutskick. Vi är nu 810 medlemmar. 

 

Jan Johansson redogjorde för revisorernas berättelse och föreslog att balans- och 

resultaträkningen fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2015. 

 

7. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

 

8. Inga motioner hade anmälts till styrelsen.  

 

9. Arvoden för nästa års styrelse beslutades vara oförändrat 20 000 kr/år. 

Arvoden för revisorerna beslutades vara oförändrade, 500 kr per revisor och år.  

 

10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2017 är oförändrat 100 kr. Styrelsen tar tacksamt emot 

gåvor till förbandsstugan. 

 

11. Budgeten för 2016 redovisades och godkändes av årsmötet. Intäkterna ligger på 169 000 kr 

och kostnaderna på ca 173 000 kr.  

 

12. Val 

a) Gillis Andersson, Centralvägen 22 omvaldes som ordförande på 1 år. 

b) Owe Jungåker, Göran Bengtsson och Gunnar Gustavsson omvaldes som ledamöter i 2 år.  

c) Stefan Börjesson omvaldes som ersättare i 2 år.  

 

Peter Svenningsson och Per Johnsson kvarstår som ledamöter under 1 år och Bengt Unell 
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kvarstår som ersättare i 1 år. 

 

d) Kurt Laxmark valdes som revisor under 2 år.  Jan Johansson kvarstår som revisor under 1 

år.  

e) Ronny Gabrielsson omvaldes som revisorsersättare i 2 år. Teuvo Hänninen kvarstår som 

revisorsersättare under 1 år. 

f) Peter Svenningsson omvaldes som representant till folkrörelsens arkiv under 1 år. 

g) Peder Johansson och Annelie Nydén omvaldes till valberedning under 1 år med Peder som 

sammankallande.  

 

13. Övriga frågor. 

- Siw Christensen påminde om friluftsgudstjänsten vid förbandsstugan under eftermiddagen 

kl. 15.30 om det inte regnar samt att cirkusen kommer till Olofsbo den 26 juli istället för den 

23 juli. Siw påtalade också att alla måste undvika att parkera på vår naturstig i Olofsbo. 

 

- Lotta B med flera närvarande tog upp frågan om vad som har hänt med Olofsbo i år och 

ställde frågan - Vart är allt folket? Det är synd om flyktingarna men Olofsbo har drabbats 

mycket hårt pga. mycket få campinggäster och Strandkantens stängning. Kustkrogen, Tempo 

och Glasskiosken har alla tappat mycket ekonomiskt. Åsa Svensson på ”Kalles” berättade om 

att hon har varit i kontakt med Destination Falkenbergs VD som blev mycket förvånad och 

visste inte om hur det blivit i Olofsbo och VD´n vill gärna vara behjälplig i Olofsbos 

utveckling.  

Det togs upp frågan vad styrelsen kan göra mer för att utveckla Olofsbo. Samma fråga ställdes 

till Vägföreningen på dess årsmöte. Ordförande Gillis Andersson svarade att man skall ta 

kontakt med Vägföreningen och kalla till ”Öppet möte” i Olofsbo under sommaren. 

 

- Gillis Andersson informerade om att 255 st. kaniner har skjutits under våren. Är det fortsatt 

problem i något område så kontakta Gillis. 

 

- Owe Jungåker informerade att vi muntligt erhållit att IP Only har fått tillräckligt med 

anmälningar för fiberanslutning och planerar nu för ett arbete i Olofsbo. 

 

- Bengt Unell från styrelsen informerade om kommande Strandloppis den 20 juli som 

medlemmar i stugföreningen kan erhålla anvisad plats vid förbandsstugan och sälja av saker 

de inte längre vill ha. 

 

- Siw Christensen riktade ett stort tack till föreningens styrelse för ett gott arbete under det 

gångna året. 

 

 

14. Avslutning: 

Gillis Andersson framförde stugägarföreningens varma tack för allt nedlagt arbete under 

många år till den avgående revisorn Bertil Thorstensson.  Ordförande Gillis Andersson 

avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. Därefter bjöd Stugägareföreningen 

på kaffe och smörgås. 

 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 
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 …………………….   ……………………… 

Peter Svenningsson   Owe Jungåker 

 

 

 

 

Justeras: …………………………….  ………………………… 

               Tommy Stenström, Tärnan 722  Helené Lundström, Tärnan 722

  


