Styrelsemöte 2017-06-18
Plats: Hos Bengt Unell, Musselvägen, Olofsbo
Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Gunnar Gustavsson, Bert Dahlgren, Bengt
Unell, Göran Bengtsson, Per Johnsson. Ej närvarande Peter Svenningsson.
1. Ordföranden Gillis Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes. Per Johnsson utsågs att skriva dagens protokoll.
3. Föregående protokoll lades till handlingarna. Uppdraget från förra styrelsemötet till
Gillis Andersson och Göran Bengtsson att kontakta vägföreningen för att åstadkomma
en bättre uppdatering av medlemsregistret kvarstod dock. Bert Dahlgren och Per
Johnsson informerade om Vårpromenaden som genomfördes den 25 maj med ca 200
startande. Arrangemanget blev väldigt omtyckt och gav en nettointäkt på drygt 7000
kronor.
4. Ekonomisk redovisning: Göran Bengtsson redovisade det ekonomiska resultatet för
tiden 1 januari – 16 juni. Konstaterades något färre medlemmar jämfört med år 2016.
De likvida tillgångarna uppgick till ca 395000 kronor.
5. Per Johnsson informerade om att anslag om sommarens tipspromenader satts upp på
anslagstavlorna i Olofsbo. Inga överraskningar så här långt i planeringen.
6. Gillis Andersson meddelade att informationsbladet ”Händer i Olofsbo 2017” nu
färdigställts och delats ut och anslagits på tavlorna. Bladet kommer också att skickas
till medlemmarna via e-post. Tyvärr saknas fortfarande ledare för sommargympan.
Bokbussen kommer inte att besöka Olofsbo i sommar.
7. Stugägarföreningens representanter, Owe Jungåker, Göran Bengtsson och Per Johnsson
kommer att träffa markägarnas representanter den 22 juni för ett första möte i
arrendeförhandlingarna för tiden 2018-2022.
8. Informerade Gillis Andersson om det informationsmöte som Destination Falkenberg
anordnat den 31maj. Det var mest envägskommunikation och några diskussioner om
utvecklingen i Olofsbo blev det inte. Ytterligare ett möte med Destination Falkenberg
ordnades på Kvarnen den 5 juni. Då erinrades om den skrivelse med förslag till
åtgärder i Olofsbo som Stugägarföreningen och Vägföreningen gemensamt tillställt
Falkenbergs Kommun i slutet av februari utan att någon reaktion kommit från
kommunens sida därefter. Gillis Andersson fick i uppdrag att kontakta Tomas
Mellqvist i vägföreningen för att gemensamt få kommunen att agera utifrån de
förslag som lämnats.
9. Verksamheten i förbandsstugan har startat planenligt. Viss ombyggnad ska ske i
stugan efter säsongen liksom ommålning av fasaden. Framfördes önskemål om
ytterligare cykelställ och skyltning för att underlätta för räddningsfordon att ta sig fram
till stugan.
10. Midsommarfirandet kommer att ske traditionsenligt. Kvarteret Vipan är årets
arrangör.
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11. Strandloppis kommer att arrangeras vid förbandsstugan den 19 juli mellan kl. 16.00 –
18.00. Stugägarföreningens medlemmar är välkomna att ställa upp ett bord gratis och
sälja sina saker. Ingen föranmälan behövs.
12. Stugägarföreningens årsmöte blir den 9 juli kl. 10.30 på Klittergården. Efter
förhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och fralla.
13. Cirkus Maximum kommer som vanligt att besöka Olofsbo i sommar men datum är
ännu inte fastlagt.
14. Övriga frågor. Per Johnsson informerade om att kommunen efter ett antal påstötningar
nu beslutat att harva stranden vid hundbadet. Så har också gjorts. Hundlatrinen på
stranden är dock ännu inte uppsatt.
15. Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. Han riktade också
ett särskilt tack till Bengt och Marita Unell för gästfriheten och förplägnaden.
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