Styrelsemöte 2016-10-16 kl. 10.00-13.00

Plats: Båthamnens klubbstuga
Närvarande: Gillis Andersson, Per Johnsson, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Peter
Svenningsson, Göran Bengtsson, Owe Jungåker (per telefon) och Bengt Unell.
Ej närvarande: Stefan Börjesson.
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
4. Ekonomisk redovisning: Göran redogjorde för ekonomin. Följer budget för 2016 bra.
Tillgångar 382 tkr.
5. Budget 2017: Vi kommer att erbjuda kvarteren 5000 kr/område för utveckling av
lekplatser/fritidsområde inom sitt område. 25 000 kr avsätts 2017 och 25 000 kr avsätts
för 2018. Ansökan skall ske av resp. kvarter för godkännande hos styrelsen.
6. Träff med Falkenbergs Kommun (Per): Per gick igenom mötesprotokoll för
sammanträdet med Falkenbergs Kommun, angående Olofsbos framtid. Kommunalråd
Marie-Louise Wernersson kommer tillbaka nästa år hur de ser på Olofsbos framtid från
kommunens sida. Gillis är med i en arbetsgrupp som styrelsens representant. Övriga är
Thomas Mellqvist-Vägföreningen, Cindy Forssen-Glasscafeét Pärlan och Åsa
Svensson-Kalles. Per sänder över minnesanteckningar från mötet.
7. Tipspromenader: Antal startande år 2016: 2215 st vuxna och 402 barn = 2617 st
startande.
Per försöker ”dra” i en större Vårpromenad i Olofsbo som kan ske den 25 maj på Kristi
Himmelfärdshelgen. Kontakt tas med Caravan Club och näringsidkare i Olofsbo.
8. Förbandsstugan: Bert har ordnat att vi skall få fiberanslutning när arbetet kommer
igång = bra! Bert har under året verkligen tagit tag i vår viktiga stuga med
underhållsarbete. Stort tack till Bert!
9. Midsommarfirandet: Per har tagit fram ett dokument som beskriver vad resp arrangör
skall tänka på inför midsommarfirandet som cirkulerar runt mellan alla
kvartersområden.
10. Sommargympa: Anna Ekerothkommer att fortsätta hålla i ”sommargympan 2017” och
det är vi glada för.
11. Lekplats: Lekplatsen vid förbandsstugan som vi sköter om har använts flitigt under
2016 och har fungerat bra. Styrelsen kommer dock åter ta upp kontakten med
Kommunen som bör ha ansvaret för denna lekplats vid förbandsstugan.
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12. Strandloppis: Fungerade bra 2016, men något mindre utställare och deltagare än
tidigare år. Bengt ser till att vi marknadsför det mer nästa år.
13. Fiberdragning: IP-Only har enligt uppgift planerat att utföra projektet med start under
våren 2017. Bert håller kontakten.
14. Träff med gruppen för Olofsbos Framtid: Ny träff den 23 oktober där Gillis deltar.
15. Övriga frågor:
-Stefan Börjesson har avsagt sig som suppleant i styrelsen.
-Göran, Bert och Peter strukturerar upp lite i hemsidan framöver.
-Bert undersöker om vår hjärtstartare kan vara hos Kalles under vintern.
-Arrendeförhandling: Markägarna har sedvanligt sagt upp tidigare arrendeavtal. De har
till uppgift att kalla till arrendeförhandling under 2017. Styrelsen beslutade att en
arbetsgrupp med Owe (ordförande), Per och Göran blir våra representanter i
förhandlingen.
-Rökfri strand i Olofsbo? Frågan lyfts till gruppen för Olofsbos Framtid.
-”Foton från förr”. Vi kan leta efter intressanta foton via Olofsbos hembygdsförening.
-Vid WC på Havsvägen, i södra änden behövs asfalteras en liten ramp från vägen för
rullstolsburna. Gillis lyfter frågan till Vägföreningen.
16. Avslutning: Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
avslutat. Nästa styrelsemöte är den 2 eller 9 april kl 10.00 i Båtstugan. Gillis
återkommer.
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