
Årsmöte Olofsbo Stugägarföreningen 210711
Plats: Caravan Club, Olofsbo.
Medlemmar från styrelsen: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Gunnar
Gustavsson, Göran Bengtsson, Mikael Jörgner och Helén Lundström.

1. Öppnande av mötet samt fråga om behörigt utlysande
● inbjudan till medlemmar via hemsidan (www.olofsbo.com) samt föreningens sida på

Facebook.
2. Val av ordförande:
● sittande Björn Alfredsson.
3. Val av mötessekreterare:
● sittande Helén Lundström.
4. Dagordningens godkännande.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet.
● Gillis Andersson
● Lars Henning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk redovisning.
8. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
● Revisor Jan Johansson läser upp revisionsberättelsen för Olofsbo Stugägarförening.
● Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Antagande om verksamhetsplan för nästkommande år.
10. Propositioner från styrelsen.
a) Proposition 1: Brutet räkenskapsår.
1. Förslag: Styrelsen föreslår att vi inför brutet räkenskapsår med perioden 1 maj - 30

april och samtidigt då gör stadgeändring av paragraf 10.
2. Motivering: Stugägarföreningens verksamhet bedrivs i huvudsak från maj -

september. Enligt nuvarande regler, skall vid årsmötet läggas en budget för året efter
innevarande verksamhetsår. Detta innebär att fokus ligger på ”fel” år vid årsmötet
och att en tillträdande styrelse ”ärver” en budget från föregående årsmöte. Med den
nya ordningen hamnar fokus på rätt år och räkenskapsåret speglar bättre den period
då föreningen huvudsakligen är verksam.

3. Följder: Årsmötet kommer att hållas som tidigare. Det innebär att två månader av
räkenskapsåret har gått när budgeten fastställs. Styrelsen uppskattar att aktiviteten
dock är relativt låg under dessa månader. Nuvarande praxis att sända ut avier om
medlemsavgifter i mars-maj kommer att ändras till maj-juli, så att medlemsavgifterna
bokförs på rätt räkenskapsår.

11. Beslut om budget för kommande år.
● årsmötet godkänner styrelsens ansvar att lägga budgeten inför brutet räkenskapsår.

(2201-2204).
12. Behandling av inkomna ärenden/motioner och propositioner.

● Björn Alfredsson och Göran Bengtsson har har haft ett möte med kommunen och
Olofsbo Vägförening. De diskuterade bland annat skötsel av stranden i Olofsbo,

http://www.olofsbo.com


vandringsleden mellan Höga Kusten och Göteborg. Även Kristian Fager, vd för Kultur
och Fritid var med på mötet.

● Björn Alfredsson och Göran Bengtsson har haft ett möte tillsammans med Fredrik
Jansson, vd för Destination Falkenberg där visionerna för Olofsbo diskuterades.

● Förslag/genomförande av ridstig: med godkännande av markägarna i Olofsbo har
hästarna nu rätten att gå ner grusvägen vid Kvarnen och ner mot havet istället för att
rida ut med bland annat Lyngenvägen och Mastvägen.

● Föreningssupport: Nytt medlemssystem och differentierade medlemsavgifter:
Stugägarföreningen har anskaffat ett eget medlemssystem genom företaget
Företagssupport. Fortsättningsvis kommer vi inte att köpa medlemsuppgifter från
Vägföreningen utan äger och uppdaterar ett eget register över våra medlemmar.
Medlemmarna kan också uppdatera sin egna sida. Medlemskapet är fortsättningsvis
personligt och uppdelat i fyra kategorier, samtliga med rätt att delta i alla aktiviteter
som ordnas och med olika förmåner som gäller för medlemsnivån. 1 - Huvudmedlem,
som har rösträtt i föreningen. 2 - Familjemedlem (alltid knuten till en huvudmedlem),
som saknar rösträtt. Familjemedlem kan vara make/maka/partner/barn/föräldrar.
3 - Stödmedlem, som saknar rösträtt. Kan vara campare på Olofsbo Camping eller
på Caravan Club, hyresgäster eller övriga som vill bidra till en positiv utveckling för
Olofsbo. 4 - Företagsmedlem.

● Medlemsavgifterna är föreslagna till 150 kr för huvudmedlem, 0 kr för familjemedlem
och 50 kr för övriga medlemmar. Frivilligt att vara flera huvudmedlemmar/stuga men
att varje huvudmedlem då betalar 150 kr.

Motivering: vi har under flera år haft problem med uppdatering och avisering av
medlemsavgifter. Med det anskaffade systemet får vi ett funktionellt och lättarbetat system
som är anpassat till vår verksamhet och som bedöms vara likvärdigt eller billigare i
kostnader.

● diskussioner om att eventuellt byta namn på föreningen från Olofsbo
stugägarförening till Olofsbo intresseförening.

13. Beslut om årsavgift.
● 150 kr/huvudmedlem
● stödmedlem 50 kr

14. Beslut om arvode till nästa års styrelse.
● under det gångna året var totala arvodet till styrelsen 39 000 kr. Förslag till

kommande år: 80% av prisbasbeloppet (47 600 kr) = 38 080 kr. Fördelning görs av
styrelsen efter intern procentuell arbetsfördelning. Beslut om arvode till nästa års
revisorer och valberedning föreslås till 500 kr.

15. Val av poster.
● val av ordförande på 1 år: omval av Björn Alfredsson.
● Val av ledamöter på 2 år: omval på Bengt Unell, Bert Dahlgren och Mikael Jörgner.
● Val av revisor på 2 år: omval av Jan Johansson.
● Val av revisorersättare på 2 år: omval av Teuvo Hänninen.
● Val till valberedningen på 1 år: styrelsen får ansvar att försöka hitta någon och under

tiden har styrelsen rätten att agera som valberedning.
16. Övriga frågor.

● Katter: Länsstyrelsen har haft fällor utsatte under en tid i Olofsbo. Med risk för att
även fånga katter som har en ägare så har arbetet avslutats för i år. Nya tag till
hösten i samarbete med Olofsbo stugägarförening. En artikel om problemet med de
vilda katterna kommer finnas i Hallands Nyheter.



● Skylten med information om Olofsbo som befinner sig vid nedgången till havet norr
om Tempo är utsliten och går inte längre att läsa. Björn Alfredsson lyfter frågan med
Kristian Fager på Kommun och Fritid.

17. Björn Alfredsson tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Björn Alfredsson ordf.

Helén Lundström sekr.

Gillis Andersson justerare

Lars Henning justerare


