
 
Styrelsemöte 201018 
Plats: hemma hos Bengt Unell 
Närvarande: Bengt Unell, Bert Dahlgren, Björn Alfredsson, Gunnar Gustavsson, Göran 
Bengtsson, Mikael Jörgner och Helén Lundström 
 

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet. 

2. Dagordning godkändes av styrelsen. 

3. Genomgång av föregående protokoll (200830). 

4. Ekonomisk redovisning. Styrelsen gick igenom föreningens resultatrapport och 

balansrapport. 

5. Tipspromenader kommer att genomföras två dagar i veckan även kommande säsong. 

Nytt blir att det numera sker på onsdagar och söndagar istället för som tidigare på 

tisdagar och söndagar. 

6. Skåp till hjärtstartaren vid förbandsstugan kommer att köpas in. Skåpet kommer att ha 

både larm och värme. Inköp av stapelbara stolar till köket och en fåtölj till rummet 

kommer också att göras. Glasrutan i altandörren är sprucken och kommer att bytas ut. 

7. Midsommarfirandet 2021 står kvarteret Doppingen för. 

8. Sommargympa planeras att genomföras även nästa säsong. Dock så avvaktar vi med 

att boka in något program just nu på grund av rådande omständigheter kring covid-19. 

9. Lekplatsen ska ses över och de lekmaterial som behöver lagas hjälper Björn 

Alfredsson till med. 

10. Strandloppis planeras att genomföras även nästa säsong. Dock så avvaktar vi med att 

boka in något program just nu på grund av rådande omständigheter kring covid-19. 

11. Boulebanorna är numera i ett fint skick tack vare Gunnar Gustavsson.  

12. Sommarfest är i ett tidigt planeringsstadium men vi avvaktar några större beslut på 

grund av rådande omständigheter kring covid-19. 

13. Samverkan med andra organisationer är i ett inledande skede men vi avvaktar att boka 

in något mer bestämt just nu på grund av rådande omständigheter kring covid-19. 

14. Statistikinformation angående hemsidan, www.olofsbo.com. Under 2019 besöktes vår 

hemsida 28 765 gånger. Det gav ett snitt på 79 besök/dag. Under 2020 ökade den 

http://www.olofsbo.com/


siffran till 37 964 besök. Det gav ett snitt på 130 besök/dag. Även antalet medlemmar 

och besök på vår sida på Facebook ökar stadigt.  

15. Inför Björn Alfredssons kommande möte med kommunen kompletterade styrelsen 

frågor kring parkeringsplatser vid Olofsbo Havsbad, tillgängliga soptunnor och 

förtydligande skyltar.  

16. Länsstyrelsens har inte kommit med något nytt angående naturreservatet vid Morup 

Tånge. 

17. Inköp av en dator till föreningens sekreterare är genomfört. 

18. Nytt medlemsregisterprogram är upphandlat. Det ska förenkla kassörens arbete och 

göra alla våra register mer överskådliga. Ordförande Björn Alfredsson och kassören 

Göran Bengtsson berättade om funktionerna i det nya systemet. 

19. Förslag på stadgeändringar diskuterades inom styrelsen.  

20. Övriga frågor: 

● Under Kristi himmelfärdsdagen kommer vi att genomföra en vårpromenad 

som ett start på den nya säsongen med de uppskattade tipspromenaderna i 

Olofsbo. Mer information kommer. 

● Säsongen 2021 kommer Olofsbo Stugägarförening att ha en egen anslagstavla 

på Olofsbo Camping. 

● Diskussioner kring möjligheterna om att införskaffa vägskyltar med texten 

“Välkommen till Olofsbo” när man kör in i Olofsbo och då även en skylt med 

texten “Välkommen åter” när man lämnar Olofsbo. 

21. Nästa möte är inplanerat söndagen den 24 januari 2021 klockan 10:00 hemma hos 

Gunnar Gustavsson. 

22. Ordförande Björn Alfredsson avslutade mötet.  

 
 


