
Protokoll  

Fört vid Olofsbo Havsbads Vägförenings årsmöte  

Tid och plats: 2019-07-06, Caravan Club, Olofsbo 

Närvarande:  ca 35 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 Bengt Unell och Gillis 
Andersson. 

 

• Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019 redovisas. 
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
• Resultat och balansräkning för verksamhetsåret redovisas. Årets 

resultat innebär ett underskott på 254 232:-kronor. Främsta 
anledningen till underskottet är att asfalteringsarbeten som inte 
tidigare kunnat utföras på grund av att fibergrävningen nu utförts.   

Mötet godkänner resultat och balansräkningen. 
 

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

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018/2019. 
 

• Frank Andreasson och Arne Willhammar redovisar verksamhetsplanen för 
verksamhetsåret 2019/2020. Större planerade arbeten under året är 
asfaltering av Allans väg, ombyggnad av gång-och cykelvägen utmed 



Mastvägen mellan Parallellvägen och Centralvägen, kantskärning, rensning 
och tömning av dagvattenbrunnar och i övrigt normalt underhåll. 
Därutöver kommer föreningen fortsätta att föra dialog med Falkenbergs 
kommun om utveckling av Olofsbo liksom att tillsammans med kommunen 
hitta en lösning för södra nedfarten till stranden. Vägföreningen kommer 
fortsatt att aktualisera hemsidan så att medlemmarna kan följa 
verksamheten. 
Mötet beslutar godkänna verksamhetsplanen. 

• Förslag till ersättning för styrelse, revisorer m fl redovisas. 
Förslaget innebär oförändrad nivå på arvodena. 

     Mötet beslutar att godkänna förslaget till ersättningar. 
 

• Förslag till budget för verksamhetsåret 2019/2020 redovisas. Förslaget anger 
ett underskott på 238 992:-kronor. Anledningen härtill är främst större 
kostnader för asfalteringsarbeten. 
Mötet beslutar godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret 2019/2020. 

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

• Till styrelseledamöter omväljs för två år Arne Willhammar och nyväljs 
Fredrik Ekeroth. 

• Till suppleanter omväljs för två år Mikael Ödman och Daniel Edvinsson och 
nyväljs Markus Edvinsson.  

• Till revisor omväljs Kerstin Jacobsson på två år. 
 

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

• Eftersom ingen valberedning kunnat utses för verksamhetsåret har styrelsen 
enligt årsmötets beslut fungerat som valberedning. Ordföranden ber mötet 
komma med förslag på ledamöter till valberedning. Några förslag 
framkommer inte. 

Mötet beslutar därför uppdra åt styrelsen att utse valberedning. Idet fall 
styrelsen inte lyckas utse en särskild valberedning får styrelsen fungera som 
valberedning. 

• Under allmänna synpunkter tar ordföranden upp följande frågor: 

• Önskemål har inkommit om att rastgård för hundar bör anordnas. 
Ordföranden konstaterar att detta inte är en uppgift för vägföreningen. 
Om en framställning görs att anordna hundrastgård på ett grönområde 
som ligger under vägföreningens ansvar får vägföreningen bedöma om 
det är lämpligt. 



• Vägföreningen får ofta påpekande om behov av hastighetssänkande 
anordningar. Ordföranden betonar att det är var och ens ansvar att hålla 
hastighetsgränsen. Tidsvinsten med att köra för fort är minimal. 
  

• Skrivelse har inkommit med önskemål om bättre gatubelysning i Olofsbo. 
Ordföranden konstaterar att frågan om gatubelysning tidigare har varit 
uppe för diskussion. Frågan har dock fallit dels på grund av kostnaden 
och dels på grund av att ett samlat intresse inte finns. 

 
• Vägföreningen har lagt en hel del kostnader för att hålla södra nedfarten 

till stranden öppen inte minst sedan planket mot dynorna rasat. Styrelsen 
har diskuterat vilka åtgärder som behövs för att säkerställa nedfarten. 
Falkenbergs kommun har hittills inte velat bidra till att sköta nedfarten. 
Frågan diskuteras på mötet och mötet anser att nedfarten är viktig och 
föreningen bör se till att den bibehålls. Överläggningar bör ske med 
Falkenbergs kommun om att kommunen måste ta visst ansvar för även 
denna nedfart till stranden.  

• På mötet lyfts även frågan om ställplatser för husbilar. Ordföranden      
pekar på att behovet bör kunna tillgodoses på campingplatsen. 
Möjligheten finns också för annan att ordna sådana om behov finns. 

 

• Årsmötets protokoll kommer att anslås på anslagstavla vid affären i Olofsbo 
och redovisas på föreningens hemsida. 

• Årsmötet förklaras avslutat och ordföranden tackar mötesdeltagarna för 
deras engagemang.   

 

Vid protokollet 

 

Arne Willhammar  

 
 Justeras 

 

 Bengt Unell   Gillis Andersson 

 


