
 
Styrelsemöte 2012-10-07 

 

 
Plats: Båthamnens klubbstuga 

Närvarande: Gillis Andersson, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Sture Störby, Bengt Unell och 

Mikael Löfgren. 

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

 

2. Per Johnsson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

3. Protokollet från föregående möte lades till handlingarna utan kommentarer. 

Protokollet ska läggas in på hemsidan. 

 

4. Ordföranden presenterade resultatrapport för kv. 1-3 innevarande verksamhetsår. 

Årets resultat pekar mot ett smärre underskott vilket främst förklaras av minskade 

medlemsintäkter och iordningsställande av lekplats. 

 

5. Per Johnsson och Håkan Söderberg meddelade att planeringen redan pågår för 2013 

års tipspromenader. Handlingar för redovisning ska t.ex. finnas tillsammans med 

övriga handlingar till tipspromenaderna i förbandsstugan.  

 

6. Diskuterades förslaget om att arrangera s.k. bakluckeloppis till sommaren. Ytan 

utanför förbandsstugan bör användas. I övrigt uppdrogs åt Håkan Söderberg  och Bengt 

Unell att till första styrelsemötet under våren presentera närmare detaljer hur loppisen 

ska arrangeras. 

 

7. Beslutades att engagera artister för underhållning i anslutning till tipspromenaderna 

vid 4 tillfällen kommande sommar. Det vore önskvärt om flera ”promenörer” kunde 

stanna till och lyssna på oftast mycket fin musik.  

 

8. Konstaterades att inköpet av ett tält att användas vid midsommarfirandet ännu inte 

skett. Uppdraget kvarstår för Gillis och Bengt. Gillis kontaktar Karla-bandet för 

spelning till nästa midsommarfirande. 

 

9. Den traditionella sommargympan som leddes av Anna Ekeroth lockade i genomsnitt 

21 deltagare. Vid två tillfällen fick gympan ställas in p.g.a. vädret. Anna ska engageras 

även för nästa säsong.  

 

10. Arbetet med översynen av redskapen vid föreningens lekplats vid förbandsstugan 

måste ske under vintern. Beslutades att ta ner gungorna under vintersäsongen. Gillis 

ansvarar för arbetet. 

 

11. Circus Maximum besöker Olofsbo den 31 juli 2013. 

 

12. Ordföranden Gillis Andersson informerade om att Falkenbergs kommun arbetar med 

att sätta adresser på varje enskild stuga inom Olofsbo. Kommunens information om 

detta har lags upp på hemsidan. 
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13. Ordföranden meddelade att Falkenbergs kommun svarat på föreningens begäran om 

ytterligare hundbajslådor inom området. Kommunen lovade att åter sätta upp låda vid 

hundbadet samt ansvara för hundbajslådorna utmed havsvägen. I övrigt är det 

intresseorganisationerna i Olofsbo, vägföreningen och stugägarföreningen, som får ta 

ansvaret. Beslutades att inte vidta ytterligare åtgärder. 

 

Per Johnsson informerade om att ingenting hörts beträffande 

arrendeförhandlingarna. Oklart om markägarna har lämnat in ärendet för behandling 

i hyres- och arrendenämnden.  

 

Mikael Löfgren åtog sig att inventera de åtgärder som behöver vidtas vid och på 

förbandsstugan inför nästa säsong. 

 

Sture Störby meddelade att han av hälsoskäl lämnar sitt uppdrag som suppleant i 

styrelsen med omedelbar verkan. 

 

14. Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade årets sista styrelsemöte 

avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

…………………….   ……………………………. 

       Per Johnsson   Gillis Andersson 

 


