
Styrelseprotokoll 220626
Plats: BA Villa & Industriservice, Skreavägen 5
Närvarande: Björn Alfredsson, Bert Dahlgren, Göran Bengtsson, Mikael Jörgner och
Helén Lundström.
Frånvarande: Bengt Unell och Gunnar Gustavsson

1. Öppnande av mötet.
2. Dagordningens godkännande.
3. Genomgång av föregående protokoll (220522).
4. Ekonomisk redovisning.
5. Tipspromender.

a) 10/7 skulle Pilängen haft hand om tipspromenaden i Olofsbo. Styrelsen
tar över ansvaret.

b) 21/7 skulle Spoven haft hand om tipspromenaden i Olofsbo. Styrelsen
tar över ansvaret.

c) Under vårpromenaden den 26/5 deltog 31 vuxna och 3 barn.
6. Lekplats.

a) arbetet är påbörjat. Björn Alfredsson har plockat ner de gamla
lekmaterialen och grävt upp dess betongfundament.

7. Förbandsstugan.
a) arbetet fortskrider mot att kunna ta emot swishbetalningar.
b) när lekplatsen är på plats påbörjas arbetet med trappen och grunden

ner till källaren i förbandsstugan.
8. Sommargympa.

a) har haft en god uppslutningn så här långt.
b) Friskis & Svettis önskar att få tillgång till föreningens högtalare.

9. Strandloppis 20/7 kl. 10:00-13:00.
a) inköp av siffror för att uppdatera banderollen till strandloppisen.

10.Statistik Facebook och hemsida.
a) Facebook: den 26/6 hade vi 2135 medlemmar.
b) Hemsidan: antalet besökare på hemsidan ligger mellan 100-150

stycken per dag. Under maj månad var det 4977 stycken som hade
hittat in på hemsidan, det är en ökning med 1354 stycken från april.

11. Arrendeförhandlingar.
a) parterna har inte kunnat mötas så ärendet tas upp i arrendenämnden.



12.Kommunen.
a) Björn Alfredsson har samtalat med Fredrik Jansson på Destination

Falkenberg angående ridstigarna som finns i Olofsbo.
b) Björna Alfredsson har fört samtal med Daniel Andersson, arbetsledare i

Skog- och kustgruppen angående klippning av gräs på de
gemensamma platserna utmed havet samt de ramp som finns ner till
stranden vid förbandsstugan.
det finns en rullstol att låna som är anpassad för strand och bad.
Rullstolen är placerad vid toaleterna utanför förbandsstugan.

c) skyltarna för hundbadet är nu vända åt rätt håll och hundbadets yta har
utökats.

d) duscharna på stranden kommer inte att komma upp i år då rören
dessvärre är alldeles för dåliga.

13.Nytt medlemsregisterprogram.
14.Händer i Olofsbo.

a) styrelsen ska rensa bland den information som finns på hemsidan för
att göra det enklare för besökarna att hitta det senast.

15.Valberedning.
16.Övriga frågor.

a) möjligheter för laddstolpar i Olofsbo. Samtal inom styrelsen pågår och
information samlas in om hur det skulle i så fall skulle kunna
genomföras.

17.Nästa möte.
a) årsmöte på Caravan Club söndagen den 10/7 kl. 10:00.

18.Mötet avslutades.


