
Protokoll  
Fört vid Olofsbo Havsbads Vägförenings årsmöte  

   Tid och plats: 2017-07-08, Caravan Club, Olofsbo 

   Närvarande:    Ca 50 föreningsmedlemmar 

• Styrelsens ordförande Thomas Mellqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

• Mötet godkänner årsmötets utlysning. 

• Mötet godkänner föreslagen dagordning. 

• Till ordförande för mötet utses Thomas Mellqvist. 

• Till sekreterare för mötet utses Arne Willhammar. 

• Till att justera dagens protokoll utses Marianne Ingesson och Gillis Andersson. 

• Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 redovisas. 

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 

- Resultat och balansräkning för verksamhetsåret redovisas. Årets resultat innebär ett överskott på 282 711:-
kronor. Främsta anledningen till överskottet är att planerad asfalteringsarbeten inte kunnat utföras på 
grund av att fibergrävningen inte utförts som beräknat.  

Mötet godkänner resultat och balansräkningen. 

- Kerstin Jacobsson redovisar revisionsberättelsen. I denna föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. 

- Frank Andreasson redovisar verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017/2018. Större planerade arbeten 
under året är asfaltering av Parallellvägen från Gustaf Allans väg till Östra Pilvägen, Centralvägen till 
Musselvägen, Mastvägen korsningen med Centralvägen samt kantskärning på Mastvägen m m. Därutöver 
kommer föreningen fortsätta att tillsammans med stugägarföreningen bevaka och medverka till att de 
åtgärder som föreningarna redovisat för Falkenbergs kommun börjar genomföras. En upprustning av 
området kring Havsvägen är särskilt angelägen liksom förbättrad skyltning till och marknadsföring av 
Olofsbo. 

Mötet beslutar godkänna verksamhetsplanen. 
  
 Motioner: 

 Styrelsen har mottagit två motioner till årsmötet: 

 - Kurt Johansson, Mastvägen 16 anser i sin motion att fler farthinder bör anläggas på Mastvägen. 

 - Eric Lager, Mastvägen 18 anser även i sin motion att fler farthinder bör anläggas på Mastvägen. I sin 
motion föreslår han även följande: Större hastighetsskyltar, de upplysningsskyltar om servicen i Olofsbo som 
tidigare fanns vid infarterna bör sättas upp på nytt, gång- och cykelvägen utmed Mastvägen bör förbättras, 
ängarna bör inte slås så ofta. 

      
Styrelsen har diskuterat motionerna och beslutat föreslå årsmötet att besluta avge följande svar på motionerna: 

      
Ytterligare farthinder kommer att anläggas på Mastvägen. 30-skyltarna kommer att kompletteras med en 
tilläggsskylt att hastighetsbegränsningen gäller inom hela området.  
Övriga punkter i Eric Lagers motion överlämnas till styrelsen för behandling. 



 Mötet beslutar enligt styrelsens förslag och motionerna får därmed anses besvarade. 

- Förslag till ersättning för styrelse, revisorer m fl redovisas. 

Mötet beslutar att godkänna förslaget till ersättningar. 

- Förslag till budget för verksamhetsåret 2017/2018 redovisas.  

Förslaget anger ett underskott på 244 983:-kronor. Anledningen härtill är att betydligt större summa 
avsatts för asfalteringsarbeten, 400 000:- kronor, då även de arbeten som skulle utförts 2016/2017 
kommer att utföras detta verksamhetsår. 

Mötet beslutar godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret 2017/2018. 

- Till ordförande för föreningen för ett år väljs Thomas Mellqvist. 

- Till styrelseledamöter omväljs för två år Jan Adolfsson och Arne Willhammar. 

- Till suppleanter omväljs Mikael Ödman och nyväljs Daniel Edvinsson på två år.  

- Till revisor omväljs Kerstin Jacobsson på två år. 

- Till revisorssuppleant omväljs Carl-Göran Alehem på två år. 

Den valberedning som under ledning av Svenning Alehem på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat under flera 
år har avsagt sig omval.  
Ordföranden tackar valberedningen för allt det arbete den utfört och ber mötet komma med förslag på 
ledamöter till valberedning. Några förslag framkommer inte. 

Mötet beslutar därför uppdraga åt styrelsen att utse valberedning. I det fall styrelsen inte lyckas utse en 
särskild valberedning får styrelsen fungera som valberedning. 

Under allmänna synpunkter lyfts av medlemmar följande frågor: 
-Avtal bör träffas med kommunen angående skötsel av stranden. 
-Trafikverket bör uppmärksammas på problemen vid utfart från Mastvägen till Glommenvägen.  
-Återställningsarbeten efter fibergrävning. 

Mötet beslutar att överlämna dessa synpunkter till styrelsen för beredning. 

Årsmötets protokoll kommer att anslås på anslagstavlorna i Olofsbo och redovisas på föreningens hemsida. 

Årsmötet förklaras avslutat och ordföranden tackar mötesdeltagarna för deras engagemang.   

Vid protokollet; 

  

___________________________ 
Arne Willhammar  

Justeras 

____________________________    _____________________________ 
Marianne Ingesson               Gillis Andersson


