
Årsmöte Olofsbo Stugägarförening 220710
Plats: Caravan Club Olofsbo
Närvarande medlemmar från styrelsen: Björn Alfredsson, Bengt Unell,
Mikael Jörgner, Göran Bengtsson, Helén Lundström

1. Öppnande av mötet samt fråga om behörigt utlysande.
2. Val av mötesordförande:
● sittande Björn Alfredsson.
3. Val av mötessekreterare:
● sittande Helén Lundström.
4. Dagordningens godkännande.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförade justerar

protokollet:
● Lena Davidsson.
● Thommy Stenström.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse:
● Björn Alfredsson läste upp verksamhetsberättelsen.
7. Ekonomisk redovisning.
8. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Antagande om verksamhetsplan för nästkommande år:
● Björn Alfredsson läste upp verksamhetsplanen.
10. Propositioner från styrelsen:
● ingenting att redovisa.
11. Beslut om budget för kommande år.
12. Behandling av inkomna ärenden/motioner och
propositioner.
a) Arrendeförhandlingar:

Markägarnas bud på en ökning av 91% har avvisats. Ärendet ska tas upp
i arrendenämnden.

b) Elbilsladdning:
I dagsläget är det inte aktuellt av Eon eller kommunen att sätta upp några
laddstolpar i Olofsbo då det inte finns tillräckligt med ström i Olofsbo. Björn
Alfredsson har varit i kontakt med en kunnig firma inom området och
anpassningar finns för att kvartersvis kunna sätta upp en enkel eller en
dubbel laddare på gemensamhetsbyggnaden. Mer info finns att få av Björn



Alfredsson.
c) Katter:
Information från Länsstyrelse angående katterna finns att läsa på föreningens
hemsida (www.olofsbo.se)
Från och med den 1 januari 2023 är det krav på märkning på alla katter med
ägare.

d) Kaniner:
populationen med kaniner har ökat i Olofsbo. Styrelsen är medveten om
problemet och arbetar på att komma fram till en lösning.

e) Träningsgym på strandängen:
Markägarna vill behålla strandängarna i befintligt skick. Det är ingenting som
styrelsen kommer att arbeta för att få till.

f) Ridstig:
Fredrik Jansson, vd på Destination Falkenberg, har ombetss att kontakta
samtliga markägare i Olofsbo för att få till en ridstig.

13. Beslut om årsavgift:
● oförändrad avgift på 150 kr för huvudmedlem.
● 0 kr för familjemedlem.
● 50 kr för stödmedlem.
14. Beslut om arvode till nästa års styrelse:
● Förslag till kommande år: 80% av prisbasbeloppet (48 300 kr) = 38 630 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:
a) Val avordförande på 1 år: omval Björn Alfredsson.
b) Val av 3 ledamöter på 2 år: omval Göran Bengtsson (kassör) och Helén

Lundström (sekreterare). Gunnar Gustavsson har valt att hoppa av så
styrelsen sätter tjänsten som vakant.

c) Val av revisor på 2 år: lämnas vakant tillsvidare. Kvarstår 1 år: Jan
Johansson.
d) Val av revisorersättare på 2 år: lämnas vakant tills vidare. Kvarstår 1 år:
Teuvo Hänninen.
e) Val till valberedning på 1 år: styrelsen ges ansvar att agera valberedning
under tiden de försöker hitta en valberedning.



16. Övriga frågor.
● Duscharna på stranden:
De är bortplockade på grund av slitage, läckage och alldeles för dåliga rör.
● avtackning av avgående ledamot/revisorer sker i efterhand.
17. Mötet avslutas.

Björn Alfredsson, ordförande

______________________________

Helén Lundström, sekreterare

______________________________

Lena Davidsson, justerare

_______________________________

Thommy Stenström, justerare

______________________________


