
 

 

   
 

Verksamhetsplan för Olofsbo Stugägarförening 2022 

Sammanfattning 
Föreningen skall under perioden bedriva traditionella aktiviteter, men också göra nya 

satsningar såsom medlemsbaserade kampanjer, förmåner, utökade aktiviteter mm. 

 

Nuvarande traditionell verksamhet 
Olofsbo Stugägarförening har enligt stadgarna till uppgift att ”tillvarataga medlemmarnas 

intressen och i övrigt verka för deras nöje och trevnad”. 

Sex olika inriktningar kan urskiljas: 

1) Anordnande av aktiviteter, som jympa, midsommarfirande, boule, underhållning, 

tipspromenader, loppis etc. 

2) Evenemang. 

3) Drift av förbandsstugan. 

4) Delta i arrendeförhandlingar som aktivt drivs av jurist eller liknande. 

5) Hålla kontakter med myndigheter och andra organisationer (Kommun, Länsstyrelse) 

och kanalisera medlemmarnas önskemål och synpunkter  

6) Ge information om kommande och pågående aktiviteter i Olofsbo 

 

Medlemmar 
Föreningen har en hög andel medlemmar (ca 75%) bland dem som har permanent- eller 

fritidshus i Olofsbo. 

Campare (Caravan Club och Olofsbo Camping) finns inte representerade bland 

medlemmarna och inte heller hyresgäster som tillfälligt eller frekvent vistas i Olofsbo under 

sommaren. 

Kort sagt – medlemmarna har så gott som alltid hus (stuga) i Olofsbo, vilket är helt i enlighet 

med stadgarna   ”en sammanslutning mellan ägare till fritidshus inom Olofsbo Havsbad”. 
 

Satsning: För att öka medlemsantalet behöver föreningen vända sig till andra grupper än 

ägare till permanent- och fritidshus.  

Se över möjligheten till att byta namn till ex ”Olofsbo intresseförening”. 

 

 

Ekonomi 
Föreningen har en god ekonomi, mycket till följd av donationer till föreningen. 

Medlemsavgiften är låg (150 kr), men många lägger ett bidrag extra till förbandsstugans 

verksamhet.  Genom de många medlemmarna och en väl inarbetad rutin vid planering av 

sommarens verksamheter balanserar budgeten normalt. (Utom vid speciella planerade 

satsningar) Arvodet till styrelsen är måttligt, för närvarande 80% av prisbasbeloppet. 

Föreningen får varje år ett bidrag från Falkenbergs Kommun för drift av Förbandsstugan. 
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Styrelse 
Styrelsen består av sju ledamöter, som har ca sex sammanträden per år. Styrelsen har 

relativt hög medelålder, vilket förmodligen är normalt för denna typ av förening med 

aktiviteter på fritiden. 
 

Satsning: Verksamheten skall bedrivas genom arbetsgrupper för specifika uppgifter. 

Deltagare i arbetsgrupperna behöver inte ingå i styrelsen. 

 

Omvärlden 
Styrelsen har god kontakt med Kommun och Länsstyrelse. 

På senare år har samarbete med näringsidkarna etablerats, vilket prövats vis den 

sommarfest som ordnades år 2019. 
 

Satsning: Kraftigt öka samarbetet med näringsidkarna runt förmånsprogram och 

deltagande i aktiviteter. Utnyttja näringsidkarnas speciella kunskap och kompetens. 

 

Arrende 
Antalet arrendatorer är för närvarande ca 22% av medlemsantalet och andelen är 

minskande allt eftersom fritidshusen köps ut från markägarna. 
 

Satsning: Passivt deltagande i arrendeförhandlingar och endast bistå jurist med material. 

Förhandlingskostnader belastas endast arrendatorer. 

 

Information och kontakt 
Föreningen har en egen hemsida och många medlemmar som är aktiva på Facebook. 

Medlemsavgifter betalas via Bankgiro efter avisering per e-post eller brev. 
 

Satsning: Använd Facebook, hemsidan, anslagstavlor och möten med Caravan Club och 

Olofsbo Camping för rekrytering av nya medlemmar. Även information direkt i brevlådor 

bör utnyttjas. 

Avisera regelbundet ny information på hemsidan genom Facebook. 

Minska avisering av medlemsavgifter via brev.  

 

Medlemssystem 
Föreningen administrerar ett eget medlemsregister, med hjälp av ett externt företags 

plattform. Vi har infört personligt medlemskap i stället för medlemskap genom adresser i 

Olofsbo. 

Medlemsregistret delas till viss del mellan Olofsbo Stugägarförening och de olika 

stugområdenas föreningar. 

Medlemmar finns i tre olika kategorier (Huvudmedlem, Familjemedlem, Stödmedlem) 
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Satsning: Utnyttja medlemssystemet med dess e-postadresser och mobiltelefonnummer 

för att erbjuda produkter/tjänster/rabatter/kampanjer från näringsidkare 

Även fysiska tryckta kuponger eller kuponghäften kan förekomma. 

Erbjud rabatter och/eller andra förmåner till de som registrerar e-postadresser och 

mobiltelefonnummer, för att kunna avisera medlemsavgift via e-post. 

 

STYRKA/SVAGHETSANALYS 

 

Styrka 
• Stort medlemsantal 

• Tillfredsställande ekonomi 

• God kontakt med näringsidkare 

• Eget medlemssystem på en inarbetad extern plattform 

• Omtyckt förbandsstuga 

• Föreningen finns representerad på egen hemsida och Facebook.  

 

Svagheter 
• Inga medlemmar från Caravan Club eller Olofsbo Camping 

• Inga medlemmar från inhyrda i Olofsbo 

• Ingen satsning på nyrekrytering 

 

Möjligheter 
• Använda Facebook för att rekrytera medlemmar och som informationskanal. 

• Söka samarbete med Caravan Club och Olofsbo Camping 

• Utöka samarbete med näringsidkare 

• Använda rabatterbjudande som är knutna till e-post eller mobiltelefonnummer 

• Öka andelen som anger e-postadress för minskad kostnad vid utskick av 

medlemsavgifter 

• Ordna fler intressanta aktiviteter och arrangemang 

• Utöka verksamheten vid förbandsstugan 

 

Hot 
• Vikande trend av medlemsantal. 

• Svårigheter att rekrytera styrelse, revisorer och valberedning 


