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Plats: Hos Göran Bengtsson 

Närvarande: Gunnar Gustavsson, Göran Bengtsson, Carina Sunnerås Börjesson, Bengt Unell, 

Bert Dahlgren, Mikael Jörgner och Björn Alfredsson. Alla i styrelsen var närvarande. 

 

 
1. Ordföranden Björn Alfredsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Dagordningen presenterades.  

 

3. Björn gick igenom föregående mötesprotokoll. 

  

4. Göran Bengtsson gick igenom den ekonomiska redovisningen. 

 

5. När det gäller Arrendeförhandlingarna så var det inget nytt. Nytt möte kommer att ske 

den 7 oktober. 

 

6. Vi gick igenom sammanställningen av årets tipspromenader och det var en liten 

minskning av deltagare i år. Vi beslutade att vi fortsätter med två gånger per vecka även 

nästa år och börjar på midsommardagen som infaller den 20 juni 2020. Bert Dahlgren 

kommer fortsättningsvis att ansvara för tipspromenaderna. Vi beslutade att ändra 

sträckningen för rundan och att starten kommer att ske vid Tempo. 

 

7. Vårpromenaden kommer att vara på Kristihimmelsfärd, den 21 maj 2020.  

 

8. Vi beslutade att fylla på med matjord och så gräs vid förbandsstugan, detta kommer vi 

att börja med till hösten. Vi beslutade även att köpa in ett trästativ till gympaskylten. 

 

9. Midsommarfirandet kommer att anordnas av kvarteret Doppingen 2020.  

 

10. Gunnar ska ta kontakt med Regina angående sommargympan och  vilka veckor hon kan 

nästa sommar. Vi har som förslag v 26-32.  

 

11. Det har kommit in förfrågan angående redskap till de lite äldre barnen på lekplatsen. Vi 

ska kolla lite hur det ser ut på andra lekplatser och även kolla upp lite priser på detta. Vi 

ska även göra lite reklam för boulbanan. 

 

12.  Vi beslutade att strandloppisen kommer att vara lördagen den 11 juli 2020 på 

förmiddagen. 

 

13. Göran gick igenom det ekonomiska resultatet efter sommarfesten och vi gick med en 

liten förlust. Men resultatet var mycket bättre än väntat. Björn gick igenom en 

sammanställning av de olika aktiviteterna, vad som var bra och vad som behöver 

förbättras. Vi beslutade att vi kommer ha sommarfest även nästa år och det blir lördagen 

den 11 juli 2020. 

 

14. När det gäller samverkan med andra organisationer i Olofsbo, så anser vi att vi redan 

har en bra kontakt och informerat de övriga vad vi har för aktiviteter. 
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15. Björn gick igenom statistik från hemsidan. Vi har haft många besökaren och även 

många som kommit till vår hemsida via facebook. Vår hemsida har även funnits med på 

exempelvis länsförsäkringars hemsida angående försäljningar av stugor i Olofsbo 

 

 

16. Övriga frågor:    

 

• Det har kommit in förfrågan angående husbilsparkering i hamnen men vi anser 

att detta inte ligger på stugägarföreningens bord. 

• Björn ska kolla om vi kan ha större och bättre anslagstavlor. 

• Vi kommer att ta kontakt med Kommunen om följande frågor, som inte sköts 

så bra denna sommaren: 

1. Fler hundlatriner och mer tömningar av dessa  

2. Sopning av rampen  

3. Klippning av gräs vid parkeringar. 

4. Hästar på stranden, vi ska även ta kontakt med hästägarna i området. 

5. Mer marknadsföring av Olofsbo 

 

 

 Nästa möte hålls den 10/11 hos Gunnar Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

…………………………..  ……………………………. 

 Carina Sunnerås Börjesson  Björn Alfredsson 

 


