
 
 

Protokoll styrelsemöte 10/4 2022  

Plats:BA Villa & Industriservice / Skreavägen 5 

Närvarande: Bengt Unell,  Bert Dahlgren, Björn Alfredsson, Gunnar Gustavsson, Göran 

Bengtsson, Mikael Jörgner och Helén Lundström. 

 

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnade mötet. 

2. Styrelsen godkände dagordningen för mötet. 

3. Genomgång av föregående protokoll. 

4. Ekonomisk redovisning av kassören Göran Bengtsson. 

● Ansträngt läge, inga utgifter utan ett styrelsebeslut. 

● Genomgång av budgetförslaget för 2022-2023. 

● Eventuella reseräkningar ska lämnat in till Göran Bengtsson. 

● Hur gör vi i för att nå ut med information om vår förening även till de som har 

husvagn, husbil, tält, camping stugor och hus i Olofsbo? Alla grupper är 

välkomna som medlemmar. 

5. Tipspromenader 

● Spoven återkommer om de kan ansvara för tipspromenaden.  

● Pilängen har avsagt sig sin promenad den 10 juli och genomförs i stället av 

Olofsbo Stugägarförening. Helén Lundström skriver frågorna. 

● Helén Lundström skickar ut en förfrågan/inbjudan via facebook, hemsidan och 

medlemsprogrammet om det finns någon som är intresserad av att hjälpa till 

under tipspromenader.  

b)  Vårpromenad 26/5 

● Björn Alfredsson sköter start/mål. 

● Lottringar finns. 

● Björn Alfredsson och Mikael Jörgner sätter tillsammans upp tältet. Hjälp kan 

behövas då det alltid är bra med många händer. 

 

 

 



 
 

6. Lekplats 

Materialet har kommit. Väntar på att marken ska torka upp innan arbetet påbörjas med 

gjutning av alla fundament och uppbyggnad av alla delar.  

7. Förbandsstugan 

● Göran Bengtsson är i kontakt med banken för att starta upp ett swishnummer. 

● Fönster till patientrummet väntas levereras senast fredagen den 13 maj v.19. 

● Gjutning för att förbättra trappan ner till källaren sker samtidigt som 

fundamenten till lekplatsen sker. 

● Hjärtstartare: 

Björn Alfredsson har monterat upp den hjärtstartare föreningen har köpt in 

med hjälp av ekonomiskt bidrag från Framtidsbanken, Falkenbergs Sparbank. 

8. Sommargympa 

● Regina är bokad veckorna 28-35. 

● Styrelsen ser över möjligheterna att boka in någon annan form av motion under 

veckorna 25-27. Björn Alfredsson hör med Cindy Forsén på Kustpärlan om 

hon genom sitt arbete på Friskis & Svettis kan delge några kontakter. 

9. Strandloppis 

● 20 juli kl. 10:00-13:00. 

● Bengt Unell prickar av vilka som säljer vid de olika försäljnings stånden.  

10. Statistik 

● Olofsbo Stugägarförening har en sida på Facebook som den 8 april 2022 hade 

kommit upp i 2053 medlemmar. 

● Hemsidan (www.olofsbo.com) har 100-120 besökare/dag. Under mars månad 

var det totalt 3403 stycken som hade hittat in. 

11. Arrendeförhandlingar 

● Göran Bengtsson och Björn Alfredsson ska träffa Birgitta Johansson den 14 

april för en första genomgång inför förhandlingarna.  

● Björn Alfredsson har fått en arrendator lista (med både medlemmar och icke 

medlemmar) av markägarna. 

 

http://www.olofsbo.com/


 
 

12. Kommunen 

● ingenting nytt. 

13. Nytt medlemsregisterprogram 

● Utskick till våra medlemmar sker i början på maj. 

14. Händer i Olofsbo 2022 

● Bert Dahlgren väntar på att få ett datum när helikoptern kommer till Olofsbo.  

● Planeringen för midsommar löper vidare då det i år inte är någon pandemi som 

stoppar det. Doppingen har fått frågan om genomförande. Skulle förhinder 

uppstå går frågan vidare till kvarteret Ejdern. 

15. Valberedning 

● Styrelsen, som ansvarar för valberedningen, har påbörjat valberedningsarbetet 

för eventuella omval, nyval och fyllnadsval som presenteras på årsmötet. 

16. Övriga frågor 

● Björn Alfredsson lade fram ett förslag på hur kommande arbetsfördelning 

inom styrelsen skulle kunna se ut för att fördela och effektivisera arbetet.  

a) Arbetsbeskrivning för varje position inom styrelsen. 

b) Förarbete vid förslag framställan. 

c) Arbetslista (vad ska göras/vem gör det/när ska det vara klart) 

● Helén Lundström föreslår en extra träff inom styrelsen för att starta upp arbetet 

med samarbetet med information i ett digitalt moln och att samtidigt få en 

utbildning i det nya medlemsregistret för att kunna fördela ansvaret bättre.  

● Styrelsemedlemmarna ska till nästa möte fundera på hur vi på bästa sätt kan 

arrangera lotteriförsäljning under tipspromenaderna. 

17. Nästa möte 

● Söndagen den 22 maj klockan 10:00.  

● Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5. 

18. Ordförande Björn Alfredsson avslutar mötet. 

 


