Årsmöte 2014-07-13
Plats: Strandkantens café och logi, Olofsbo
1. Ordförande Gillis Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat och
årsmötet konstaterade att det är behörigt utlyst. 55 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 K-G Andersson Ankarvägen 8
och Roland Kallin, Doppingen 147.
5. Sekreteraren läste upp föreningens verksamhetsberättelse för år 2013 för deltagarna. Denna
godkändes och lades till handlingarna.
6. Kassören Catharina Hansen-Ström gjorde en ekonomisk redogörelse för resultat- och
balansrapporten. Ekonomin ansågs vara god. I kassan finns 396 213 kr och årets resultat var
- 34 969 kr. Minuset beror på investeringarna i förbandsstugan och arrendeförhandlingarna.
Bertil Torstensson redogjorde för revisorernas berättelse och godkände redovisningarna.
7. Årsmötet tog beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
8. Behandling av inkomna motioner: Styrelsen har fått en motion från ordförande i
vägföreningen om att på vår orienteringskarta rita in en stig som går genom Olofsbo.
Vägföreningen får namn och uppgifter till personen som ritade tavlan samt var ny tavla kan
tryckas upp. Vägföreningen får ombesörja kostnaderna.
9. Arvoden för nästa års styrelse beslutades vara oförändrad 20 000 kr/år.
Arvoden för revisorerna beslutades vara oförändrade, 500 kr per revisor och år.
10. Beslut togs på att årsavgiften för år 2014 är oförändrat 100 kr. Styrelsen tar tacksamt emot
bidrag till förbandsstugan.
11. Budgeten för 2015 redovisades och godkändes av årsmötet. Intäkterna ligger på 158 000 kr
och kostnaderna på 183 000 kr. En extra post för föreningens jubileumsfirande, 60 år 2015
finns anslagen med 25 000 kr.
12. a) Gillis Andersson, Centralvägen 22 omvaldes som ordförande på 1 år.
b) Göran Bengtson valdes som ny ledamot på 2 år och Owe Jungåker och Mikael Löfgren
omvaldes som ledamöter på 2 år. Mikael Löfgren omvaldes som stugfogde på 2 år.
c) Bengt Unell omvaldes som ersättare till styrelsen på 2 år.
d) Bertil Torstensson omvaldes som revisor på 2 år.
e) Ronny Gabrielsson omvaldes som revisorsersättare på 2 år.
f) Peder Johansson, Annelie Nydén och Anne Andersson omvaldes till valberedningen på 1 år.
Följande styrelsemedlemmar och d:o ersättare har 1 år kvar:
- Peter Svenningsson
- Per Johnsson
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- Håkan Söderberg
- Gunnar Gustavsson
13. - Altanfrågan: Gillis Andersson redogjorde för de möjligheter som numera finns för
badstugorna på Skrea att bygga altaner och vindskydd genom beslut av Falkenbergs kommun.
Flera kvarter i Olofsbo har ansökt om sådana möjligheter men fått avslag av kommunen.
Stugägarföreningen har för avsikt att ansöka hos kommunen för samtliga kvarter i Olofsbo.
Respektive kvarter bör därför snarast lämna skriftligt medgivande om detta till
stugägarföreningen.
- Minigolfbana: Styrelsens arbete med att få tillstånd att placera en minigolfbana i Olofsbo i
närheten av glasskiosken har lagts ned p.g.a. stort motstånd från närliggande kvarter.
14. Övriga frågor:
- Siw meddelade att Cirkusen i Olofsbo har ändrat datum till den 4 aug.
- Påminnelse att det var en friluftsgudstjänst vid Förbandsstugan idag kl 15.30.
- Förslag togs upp att förbättra nedfarter till havet med plank för rullstolsbundna. Ordförande
för vägföreningen tog med sig frågan till ett möte med kommunen.
- Flera förslag om att hitta nya placeringar för en minigolfbana togs upp.
- Förslag på om styrelsen kunde se över möjligheter till att bygga en brygga ut i havet i
Olofsbo. Styrelsen tar med sig frågan till styrelsearbetet.
15. Avslutning:
Ordföranden Gillis tackade avgående kassören Catharina Ström-Hansen efter sju fina år som
kassör och Ordförande för mötet avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse,
därefter bjöd Stugägareföreningen på kaffe och smörgås.
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