
Styrelsemöte 200830 
 
Plats: Göran Bengtsson 
Närvarande: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Gunnar Gustavsson, Helén 
Lundström och Mikael Jörgner. 
 

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnade mötet.  
 

2. Dagordningen godkändes av närvarande styrelsemedlemmar.   
 

3. Genomgång av föregående protokoll samt protokollet från årsmötet 200719. 
 

4. Kassören Göran Bengtsson gick igenom den ekonomiska redovisningen. 
 

5. Under året har 1879 stycken deltagit på våra tipspromenader. Den nya rundan har fått 
positiva reaktioner. Det finns önskemål om anslag med information om våra 
tipspromenader även i Glommen, Stranninge och Rosendal. 

 
6. Förbandsstugan behöver genomgå några reperationer. Bland annat behöver 

dörrhandtag bytas ut samt låset och en glasruta till altanen. Styrelsen godkände inköp 
av ett parasoll till förbandsstugan, en skyffel och en sopkvast. Styrelsen undersöker 
möjligheten om att sätta upp ett skåp på förbandsstugan där vår hjärtstartare kan 
förvaras vintertid.  

 
7. Midsommarfirandet 2020 kunde ej genomföras pga Corona. Kvarteret Doppingen får 

en ny chans sommaren 2021.  
 

8. Sommarens gymnastikpass har varit uppskattade. Gunnar tar hand om högtalaren 
under vintern och Björn Alfredsson tar hand om banderollen under samma period.  

 
9. Lekplatsen vid förbandsstugan behöver repareras. Björn Alfredsson lagar det som han 

kan och köper in det material som behövs. Diskussioner kring om eventuell ny 
lekutrustning ska köpas in.  
 

10. Strandloppis genomfördes den 11/7 2020 med 14 st deltagare och många besökare. 
Återkommer 2021 och information kommer att annonseras på hemsidan, händer i 
Olofsbo och på anslagstavlor runtom i Olofsbo.  
 

11. Vi har två stycken boulebanor i Olofsbo. Det har varit vissa problem med att krattorna 
inte har fått stå kvar på sin plats.  
 

12. Sommarfesten 2020 kunde inte genomföras på grund av Corona. Styrelsen tillsätter en 
arbetsgrupp som ser över innehåll, upplägg och arbetsfördelning inför sommaren 2021 
då vi hoppas kunna genomföra festen.  
 



13. Styrelsen har fått in önskemål från gäster på Olofsbo camping om att 
Stugägarföreningen skulle ha en anslagstavla vid campingbutiken. Mikael Jörgner 
pratar med campingens ägare Per Dalvik om att få sätta upp en anslagstavla som Björn 
Alfredsson bygger åt Stugägarföreningen.  
 

14. Björn Alfredsson informerar om statistik på antalet besökare på Stugägarföreningen 
hemsida, hur besökarna har hittat hemsidan och från vilken annan sida de har klickat 
sig fram. Hemsidan, www.olofsbo.com, har ca 200 besök/dag. Under år 2019 hade 
hemsidan 30 000 besök. Facebook gruppen ”Olofsbo Stugägarförening” har i 
dagsläget 1652 st medlemmar.  
 

15. Samtal med kommunen kring vår träramp ner till stranden har inletts. Ordförande 
Björn Alfredsson har ett möte med en representant från kommunen under september 
månad där flera önskemål om förbättringar kommer att tas upp.  
 

16. Inget nytt angående Länsstyrelsens förslag för naturreservatet. Diskussionerna 
fortsätter.  
 

17. Styrelsen beslutade att köpa in en bärbar dator till föreningens sekreterare Helén 
Lundström med tillhörande Office program.  
 

18. Styrelsen ser över olika alternativ till föreningens valberedning. Det förs diskussioner 
med några personer som vi i styrelsen anser vara bra för den posten.  
 

19. Inga övriga frågor.  
 

20. Nästa möte sker den 18 oktober 2020 klockan 10:00 hemma hos Bengt Unell.  
 

21. Ordförande Björn Alfredsson avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet:   Justeras: 
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