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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Bengt Unell, Gunnar Gustavsson, Göran 

Bengtsson, Bert Dahlgren och Stefan Börjesson. Ej närvarande Peter Svenningsson och Owe 

Jungåker. 

 
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt 

välkommen riktades till Bert Dahlgren och Stefan Börjesson som nya i styrelsen. 

Per Johnsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll gicks igenom. Uppgiften att hitta soffa/bord till lekplatsen 

återstår.  

 

4. Ekonomisk redovisning: Göran Bengtsson lämnade en resultatrapport som bl.a. 

utvisade att stugägarföreningen så här långt på året ligger ca 6 tkr plus och årets 

resultat förväntas ge ett nollresultat. Antalet medlemmar har ökat kraftigt och är nu 854 

st. 

 

Diskuterades hur föreningen ska få information om e-postadresser för de medlemmar 

som inte tillhör något av småstugukvarteren. Ambitionen är att kunna ge alla 

medlemmar information via e-post framöver. 

 

5. Diskuterades budget för 2016. Ärendet tas upp vid nästa styrelsemöte. 

 

6. Per Johnsson lämnade redovisning från sommarens tipspromenader och konstaterade 

att antalet deltagare var något bättre än året innan. I genomsnitt deltog 135 vuxna och 

26 barn vi de 20 tipspromenaderna.  

 

Diskuterades hur man ska kunna locka flera att delta. Förslag framfördes att sänka 

avgiften för vuxna till 15 kr och att lotta ut vissa vinster bland de startande. 

Diskussionerna ska fortsätta vid ett möte med båtklubben i Torsviks småbåtshamn. 

Kontakt ska även tas med Caravan Club för att undvika ”kollisioner”.  

 

7. Artisterna, förutom Olofsbo Beach Gubs, som uppträdde vid vissa av årets 

tipspromenader hade som vanligt bokats genom Hallands Bildningsförbund. 

Uppträdandena samlar allt större publik och arrangemangen återkommer sommaren 

2016. 

  

8. Det var en samstämmig uppfattning att arrangemangen under Jubiléumsveckan hade 

fungerat bra. Gert Jönssons föreläsning om ett förlist fartyg under andra världskriget 

lockade många till Strandkanten. Strandloppisen ökar i popularitet och i år var det 21 

”försäljare”. De nya inslagen med yoga och ridning för barn var uppskattade och kan 

återkomma nästa år. Boulemästerskapet lockade 16 deltagare trots regn. Uppdrogs åt 

Bert Dahlgren att undersöka möjligheterna att ordna Geocaching till nästa år. 

Marknadsföringen i pressen var mycket positiv för föreningen. 
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9. Förbandsstugan har i sommar haft 179 besök och som vanligt fungerat bra.   

  

10. Midsommar: Kv. Spoven stod som arrangör av årets midsommarfirande. Mammor 

och pappor, små och stora barn deltog med liv och lust i dansen kring 

midsommarstången. Trängseln var nästan lika stor vid chokladhjulet. Ett mycket fint 

arrangemang. Nu går stafettpinnen över till kv Alkan inför 2016.  

 

11. Sommargympan lockar allt fler deltagare. I genomsnitt har 32 personer deltagit under 

ledning av Anna Ekeroth. Vid två tillfällen fick gympan ställas in på grund av dåligt 

väder.  

 

12. Lekplatsen vid förbandsstugan har varit livligt frekventerad och fungerat bra.  

 

13. Som redovisats under jubiléumsveckan blir strandloppisen alltmer populär. Den 

återkommer 2016. 

 

14. Liksom tidigare år var Cirkusföreställningen i Olofsbo välbesökt. Ett tack till Siw 

Christensen för hjälp med arrangemanget. 

 

15. Konstaterades att Stugägarföreningens skrivelse till Falkenbergs kommun om riktlinjer 

för altaner m.m. resulterat i ett positivt beslut av kommunen.  

 

Skrivelsen om badbrygga och/eller badflotte vid Olofsbo havsbad har bollats inom 

kommunen och ärendet är inte färdigbehandlat.  

 

Uppdrogs åt Gillis Andersson att inbjuda Linus Redevall som representant för 

kommunen till nästa styrelsemöte för diskussion om denna och andra gemensamma 

frågor för Olofsbo havsbad. 

 

16. Enligt beslut på årsmötet har kontakt tagits med vägföreningen om bildande av 

fiberförening i Olofsbo. Vägföreningen ville inte engagera sig i frågan. Telia har 

kontaktats och lovat återkomma. Stugägarföreningen avvaktar därför med vidare 

åtgärder.  

 

17. Övriga frågor: 

Beslutades att ordföranden kontaktar vägföreningen angående skymd sikt i korsningen 

Mastvägen/Parallellvägen. 

 

Uppdrogs åt Bert Dahlgren att biträda i arbetet med tipspromenaderna 

  

18. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat.  Nästa styrelsemöte blir lördagen den 17 oktober kl. 10.00. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

…………………….   ……………………………. 

 Per Johnsson   Gillis Andersson 

 


