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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, 

Göran Bengtsson, Mikael Löfgren, Bengt Unell och Peter Svenningsson. 

Frånvarande:  

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

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Protokollet från föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk redovisning:  

Resultatrapport för jan-maj 2015 redovisades från nya programmet Fort-Knox. Intäkter 

för medlemsavgifter saknas mot budget med 8000 kr. Göran gör ett utskick till alla 300 

st. icke registrerade eller betalande medlemmar i Olofsbo och hoppas vi får in flertalet 

nya medlemmar. Göran går igenom förra årets årsrapport med revisorerna innan 

årsmötet. Göran tar också fram en e-postlista för alla medlemmar för att underlätta 

kommande utskick och även spara pengar till föreningen. Peter förtydligar på vår 

hemsida www.olofsbo.com hur man kommer till kontaktformuläret och kan skriva in 

sina uppgifter. Budgeten för 2015 är ett resultat på – 25 000 kr. 

 

5. Tipspromenader: Barnrebus-korten är nu tryckta. 8 st Cirkusbiljetter kommer lottas ut 

under jubileumsveckan vecka 30 som extrapriser. Håkan sätter upp stolparna idag efter 

mötet. 

 

6. Altandäck och vindskydd samt skrivelse till kommunen.:  

Falkenbergs kommun har delgett oss riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för 

badstugor i Olofsbo. Vi avvaktar eventuellt beslut på det, vilket innebär att altaner o 

vindskydd får finnas med bestämda maxmått. Idag finns inget beslut alls på att altaner 

och vindskydd får byggas. 

Svar angående skrivelse om handikappramp, badbrygga och ombytesskärmar till 

Olofsbo havsbad daterad 2015-04-30 har ej ännu erhållits. 

 

7. Artistuppträdande: Gillis har hittills fått klart med 3 st. artister inför säsongen. 

Ytterligare 1 st. artist kommer att anlitas. 

 

8. Jubileumsfirande 2015: Föreningen firar 60-års jubileum i år 2015, vilket 

uppmärksammas vecka 30 i Olofsbo. Mikael redovisade ett mycket fint utkast som 

delas ut i samband med Händer i Olofsbo 2015. Mån den 20 juli håller Gert ett 

föredrag om händelser under andra världskriget. Enligt överenskommelse med Gert 

kommer vi skänka 1500 kr till Sjöräddningssällskapet som ersättning. Falkenbergs 

Volleyklubb kommer att ha uppvisning under veckan och erhåller 1500 kr till 

ungdomarna i klubben. 

 

9. Förbandsstugan: Bäddsoffa har nu Gillis inhandlat tillsammans med ansvarig 

sköterska Elsie. Förbandsstugan öppnar idag 7 juni! 

 

http://www.olofsbo.com/
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10. Midsommar: Kv. Spoven anordnar 2015. Bengt har varit i kontakt med kvarterets 

ordförande Per-Anders Aronsson, och allt är under kontroll.  Gillis och Bengt tar över 

uppdraget att skaffa en bättre ljudanläggning som även kan användas vid t.ex. 

sommargympan och årsmöten.  

 

11. Sommargympan: Gillis har bokat Anna Ekeroth som ”gympaledare” i juli månad som 

planeras ske tisdagar och torsdagar mellan kl. 09.00 – 10.00. Bengt ändrar tiden på 

banderollen.  

 

12. Lekplatsen vid förbandsstugan: Vi ser över möjligheten att hitta en soffa och ett bord 

till lekplatsen. 

 

13. Strandloppis: Bengt ansvarar och den planeras till vecka 30 i samband med 

jubileumet. 

 

14. Årsmöte: Stugägarföreningens årsmöte sker vid Strandkanten söndagen den 12 juli kl. 

10.00. Peter lägger ut kallelse på hemsidan. 

Valberedningen söker ledamöter och revisor att väljas in till årsmötet i år. Gillis 

stämmer av med Peder. 

Peter har tagit fram en Verksamhetsberättelse för 2014 som setts över av alla. Peter 

lägger ut den på hemsidan i god tid för årsmötet. Peter kan inte närvara på årsmötet. 

 

15. Cirkus: Nytt datum är den 31 juli. 

 

16. Övriga frågor:  

 

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

avslutat. Nästa styrelsemöte sker den 23 augusti kl. 10.00. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


