Årsmöte 2017-07-09
Plats: Klittergården, Olofsbo
1. Ordförande Gillis Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat och
årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst. 69 st. deltagare fanns närvarande.
2. Till ordförande för årsmötet valdes Owe Jungåker.
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Peter Svenningsson.
4. Till justeringsmän för protokollet, jämte ordföranden, valdes Per-Olov Johansson, Måsen
542 (tele 070-743 40 00) och Lars Lundberg.
5. Sekreterare Peter Svenningsson redovisade verksamhetsberättelsen för 2016 som delats ut
och även finns på vår hemsida www.olofsbo.com
Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
6. Kassören Göran Bengtsson redogjorde för resultat- och balansrapporten. Föreningens
ekonomi är god och tillgångarna uppgår till ca 370 000 kronor. Verksamhetsåret 2016
uppvisar ett negativt resultat på ca 9 000 kronor (intäkt 160 kkr och kostnad 169 kkr) vilket
beror på de särskilda satsningarna på underhåll av vår förbandsstuga. Vi hoppas på fler
medlemmar i vår förening vilket ger en bra intäkt. Göran pekade också på gåvorna till
förbandsstugan på nästan 45 000 kronor.
Göran vädjade till medlemmarna att anmäla e-postadresser. Detta innebär minskade kostnader
för porto vid medlemsutskick. Vi är nu 809 medlemmar.
Jan Johansson redogjorde för revisorernas berättelse och föreslog att balans- och
resultaträkningen fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
7. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.
8. Inga motioner hade anmälts till styrelsen.
9. Arvoden för nästa års styrelse beslutades vara oförändrat 20 000 kr/år.
Arvoden för revisorerna beslutades vara oförändrade, 500 kr per revisor och år.
10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2018 är oförändrat 100 kr. Styrelsen tar tacksamt emot
gåvor till förbandsstugan.
11. Budgeten för 2017 redovisades och godkändes av årsmötet. Intäkterna ligger på 161 000 kr
och kostnaderna på ca 181 000 kr. Minus 20 000 kr på budgeten är på grund av ytterligare
åtgärder på vår förbandsstuga som är viktig att underhålla.
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12. Val
a) Gillis Andersson omvaldes som ordförande på 1 år.
b) Per Johnsson omvaldes som ledamot på 2 år.
c) Bengt Unell och Carina Sunnerås Börjesson valdes som ledamöter på 2 år.
Owe Jungåker, Göran Bengtsson och Gunnar Gustavsson kvarstår som ledamöter under 1 år.
d) Ulf Davidsson valdes som ersättare till ledamot på 2 år.
e) Jan Johansson valdes som revisor under 2 år. Kurt Laxmark kvarstår som revisor under 1
år.
f) Teuvo Hänninen omvaldes som revisorsersättare i 2 år. Ronny Gabrielsson kvarstår som
revisorsersättare under 1 år.
g) Carina Sunnerås Börjesson valdes som representant till folkrörelsens arkiv under 2 år.
h) Peder Johansson och Annelie Nydén omvaldes till valberedning under 1 år med Peder som
sammankallande.
13. Övriga frågor.
- Siw Christensen talade om att friluftsgudstjänsten vid förbandsstugan är inställd i år samt att
cirkusen kommer till Olofsbo den 1 augusti kl. 19.00.
- Årsmötets ordförande lade fram ett förslag att styrelsen får årsmötets fullmakt att förhandla
med markägarna om arrendet som går in i en ny period. Markägarna har sagt upp tidigare
arrendeavtal i vanlig ordning. Årsmötet gav styrelsen mandat. Arbetsgrupp arrendeförhandling
i styrelsen är Per Johnsson, Göran Bengtson och Owe Jungåker.
- Fråga togs upp om inte sköterskorna i förbandsstugan kan sopa undan sand dagligen vid
nedgången till stranden intill förbandsstugan. Gillis svarade att vi inte kan kräva det men att vi
är tacksamma om de gör det.
- Ordförande Gillis informerade om följande:
*Havsvägens parkering är till för de som kommer och badar mellan kl. 12-18 på dagarna.
*Föreningens skrivelser och påstötningar till kommunen om handikappramp ned till havet och
en flytbrygga intill stranden (2-3 mån på sommaren) har medfört att kommunen ser på ärendet.
Vi har starka förhoppningar att det skall komma till.
* Fyrleden som är en avstickare från Kattegattsleden går via Olofsbo kommer att få tydlig
markering genom området. Det är Vägföreningen som har kontakten med kommunen. Åhörare
var rädd att det blir trångt under juli månad i Olofsbo och undrar om kommunen har rätt att
lägga leden hos oss? Styrelsen tar med sig frågan till Vägföreningen. Vi vill samtidigt
marknadsföra Olofsbo men det är viktigt att tillgängligheten och säkerheten är bra i Olofsbo.
* Vägföreningen och Stugägarföreningar har framfört önskemål till kommunen om

punkt belysning vid Havsvägen.
- Fibergrävning och fiberblåsning pågår i området. Målet för IP-Only är att bli klara i år.
- Önskemål kom att stugägarföreningen ordnar fram en cykelpump med kompressor vid
Tempo eller förbandsstugan. Styrelsen tar med sig frågan.
- Hundlatriner saknas på flera platser i Olofsbo. Kommunen har ännu inte satt upp dem för
året. Vägföreningen och Stugägarföreningen stöter på kommunen igen.
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- Önskemål att växtligheten hålls ned på Centralvägen och säkert flera andra platser. Frågan
handhas av Vägföreningen. Styrelsen framför detta till dem.
- Siw Christensen riktade ett stort tack till föreningens styrelse för ett gott arbete under det
gångna året.
14. Avslutning:
Gillis Andersson framförde stugägarföreningens varma tack för allt nedlagt arbete under
många år till den avgående sekreteraren Peter Svenningsson som har varit med i styrelsen i 11
år. Peter tackade för att ha haft förtroendet och talade om att det varit kul och önskar styrelsen
lycka till framöver. Ordförande Gillis Andersson avslutade mötet och tackade deltagarna för
visat intresse. Därefter bjöd Stugägareföreningen på kaffe och baguette.
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