
Styrelsemöte 220522
Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5.
Närvarande: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Göran Bengtsson, Mikael
Jörgner och Helén Lundström.
Frånvarande: Gunnar Gustavsson.

1. Ordförande Björn Alfredsson öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av föregående protokoll (220410).
4. Ekonomisk redovisning av kassör Göran Bengtsson.
5. Tipspromenader

● Pilängen har avbokat sin tipsrunda den 10 juli. Styrelsen tar över
ansvaret.

● Vårpromenad 26 maj kl. 14:00-16:00.
Tipsfrågorna är klara.
Priserna ska vara klara senast den 22 maj.
Genomgång av prislistan, hur många vinster och på vilka nummer.

6. Lekplats
● Materialet finns vid förbandsstugan. Arbetet bör snart komma igång.

7. Förbandsstugan
● Swishnummer: arbetet pågår.
● Fönstret i patientrummet är på plats.
● Förstärkning av grunden vid trappan sker i samband med gjutning vid

lekplatsen.
● Hjärtstartare: de sista dokumenten är iväg skickade och hjärtstartarens

existens dokumeterad hos Fritidsbanken Falkenberg.
8. Sommargympa

● Regina är bokad under veckorna 28-35.
● Friskis & Svettis i Falkenberg håller i aktiviteterna under veckorna

25-27.
9. Strandloppis

● Genomförs onsdagen den 20 juli kl. 10:00-13:00 vid förbandsstugan.
10.Statistik

● Facebook: den 21 maj hade vår sida på facebook 2092 medlemmar.
● Hemsidan (www.olofsbo.se) har haft mellan 100-150 besökare/dag.

Totalt 3623 besök under april månad.
● När informationen angående katterna publicerades den 14 maj hade vi

658 besökare som läste informationen.

http://www.olofsbo.se


11. Arrendeförhandlingar
● Samtal med markägare pågår.
● Björn Alfedsson seröver möjligheten att vi blir medlemmar på sidan

www.arrenden.se
12.Kommunen

● Det har kommit upp nya skyltar med information om Olofsbo vid
nedgångar till stranden.

● Trärampen har blivit åtgärdad och en matta ner till havet har kommit på
plats.

13.Medlemsregisterprogram
● 1100 medlemmar finns inlagda i systemet. Varav 850 stycken är

huvudmedlemmar.
14.Händer i Olofsbo 2022

● uppdateras löpande på hemsidan.
15.Valberedning

● I rollen som valberedare har styrelsen påbörjat arbetet inför årsmötet.
● Årsmöte hålls söndagen den 10 juli kl. 10:00. Återkommer om plats för

mötet.
16.Övriga frågor
17.Nästa möte

● Genomförs söndagen den 26 juni kl. 10:00 hos BA Villa &
Industriservice.

18.Mötet avslutas.

http://www.arrenden.se

