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Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, 
Göran Bengtsson och Peter Svenningsson. 

Frånvarande: Mikael Löfgren och Bengt Unell. 

 
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: Göran Bengtsson redovisade resultatrapporten för 2014 som 
visade ett resultat på ca 4 000 kr och en balansrapport som redovisade ett överskott på 

ca 431 000 kr 2014-12-31. 

Göran redogjorde för förslaget att vi får ta del av Olofsbo Vägförenings 
medlemsregister med uppdateringar varje år. Gillis kommer omgående att tala med 

ordförande Arne Åström om möjligheten. 

25 000 kr är avsatt i budgeten för Jubileumsarrangemanget 2015. 
 

5. Tipspromenader: Per har skickat ut vad som gäller inför årets tipspromenader till de 

ansvariga för respektive kvarter. Vi fortsätter även nästa år med barnrebus i samband 

med tipspromenaderna. Per och Håkan går igenom startkort och annan utrustning i god 
tid inför starten. 

 

6. Artistuppträdande: Gillis har hittills fått klart med 2 st. artister inför säsongen. 
Ytterligare 2 st. artister kommer att anlitas. 

 

7. Förbandsstugan: Gillis införskaffar spis, bäddsoffa och digital badtermometer inom 

kort. 
 

8. Friluftsgudstjänst: Gillis stämmer av med Siw som ordnar med friluftsgudstjänsten i 

juli månad. 
 

9. Midsommar: Kv. Spoven anordnar 2015. Bengt har tar kontakt med kvarterets 

ordförande Per-Anders Aronsson, tele 0764-247078 i stuga 610. Mikael har i uppdrag 
att undersöka möjligheterna att skaffa en bättre ljudanläggning som även kan användas 

vid t.ex. sommargympan och årsmöten. Gillis stämmer av med Bengt och Mikael 

snarast. 

 
10. 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. Viktigt att vi får fram en ny ljudanläggning enligt punkten ovan. 
 

11. Lekplatsen: Arbetsdag vid vår lekplats sker den 1 maj kl 10.00  för 

styrelsemedlemmar och övriga intresserade som vill hjälpa till. Reservdag den 2 maj 
om vädret inte tillåter arbete 1 maj. Vi har eventuellt en möjlighet att ta över en 

gunghäst från vägföreningen till vår lekplats. 
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12. Strandloppis: Bengt ansvarar och den planeras till vecka 30 i samband med 

jubileumet. 
 

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

uppmärksammas vecka 30 i Olofsbo. Mikael och Gunnar ansvarar och som förslag till 

aktiviteter finns föreläsning, islandshästar, barnteater, jubileumstallrikar vid Pizzerian 
och Strandkantens restaurang, beachvolley med svenska mästarna, grillkväll med 

duktig kock, extra priser vid tipspromenad, extra underhållningar och att Strandloppis 

och Boulemästerskap sker under veckan. Viktigt att vi marknadsför oss genom 
tidningar och anslag före vecka 30. Peter gör en notis på vår hemsida. Peter och Owe 

kallas till extra möte av Gunnar och Mikael för att stötta i arbetet. 

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

10.00. 

 

15. Cirkus: Gillis stämmer av med Siw angående årets cirkusframträdande. 
 

16. Skrivelser till Falkenbergs Kommun: Vi har ännu inte fått svar angående vår 

skrivelse 2014-09-08 ” Angående altaner och skärmväggar i Olofsbo” men enligt 
uppgift kommer besked under april månad. 

Angående vår skrivelse 2014-10-25 ” Angående badbrygga mm till Olofsbo Havsbad” 

har vi fått svar från Falkenbergs Kommun, Kultur och fritid att vi får skicka ansökan 

till kommunledningen och även lämna in förslaget som medborgarförslag, Peter gör ett 
utkast på en ny ansökan med prioritering för handikappramp. 

 

17. Hemsidan: Peter och Gillis fortsätter att lägga ut protokoll och annan information på 
hemsidan. 

 

18. Övriga frågor:  
- Valberedningen söker ledamöter och revisor att väljas in till årsmötet i år. 

- Vägföreningen ser över att ta fram en ny orienteringstavla med inlagd stig genom 

Olofsbo. I övrigt likadan som den vi tog fram för placering vid Tempo. 

- Gillis sätter upp den nya adresslistan för styrelsen vid våra informationstavlor. 
 

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

avslutat.  Nästa styrelsemöte sker den 14 maj kl 10.00. 
 

 

 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

…………………….   ……………………………. 
 Peter Svenningsson   Gillis Andersson 

 


