PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS-OCH
INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2012-07-15
NÄRVAROLISTA
Birgitta Holmberg
Birgitta Fritzdotter
Charlotta Eriksson
Elisabeth Eriksson
Inger Holmgren
Ronja Lindkvist
Ulla Löfgren
Elise Tegström
Per-Olof Holmberg
Torbjörn Eriksson
Karin Forsberg
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Ulla Nordlöf Kendrick
Birgitta Larsen
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Ulla Löfgren hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande väljs Ulla Löfgren och till mötessekreterare Gunborg Rönnberg

§ 2. Godkännande av mötets utlysning
Mötet godkänner utlysningen till årsmötet

§ 3. Val av två justerare för dagens protokoll tillika rösträknare
Till justerare väljs Birgitta Fritzdotter och Charlotta Eriksson

§ 4. Upprättande av närvarolista och röstlängd
Närvarolista upprättas som fungerar som röstlängd vid behov

§ 5. Föredragning av verksamhetsberättelse
Ulla L föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna med följande rättelser
• Nationaldagen 6 juni var inte städdag utan Holmön presenterades av dess föreningar i Glashuset på
torget i Umeå
• Internationella fyrdagen skall ändras till Internationella fyrhelgen som infaller den tredje helgen i
augusti.

§ 6. Föredragning av kassarapport och balansräkning
Karin redovisar kassarapport och balansräkning som läggs till handlingarna utan anmärkning

§ 7. Föredragning av revisionsberättelse
Torbjörn läser upp revisionsberättelsen som läggs till handlingarna

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§ 9. Fastställande av årsavgifter och ev. kostnadsersättningar och arvoden till
förtroendevalda
Årsmötet beslutar att höja årsavgiften till 100 kr för vuxen och 50 kr för barn under 18 år
Arvoden för förtroendevalda avskaffas

§ 10. Val av föreningens ordförande
Mötet väljer Ulla Löfgren till ordförande, på nytt, för 1 år

§ 11. Val av styrelseledarmöter för vilka mandattiden utgår
Mötet väljer Karin Forsberg,, Monica Svanborg och Charlotta Eriksson, på nytt, för 2 år

§ 12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår
Mötet väljer Ronja Lindkvist och Clarissa Niemelä till suppleanter för 1 år

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Torbjörn Eriksson och Olle Holmberg väljs, på nytt, till ordinarie revisorer för 1 år.
Bengt Bäckström och Per Grubbström väljs till revisorssuppleanter för 1 år

§ 14. Val av valberedning
Bengt Bäckström och Torbjörn Eriksson väljs till ordinarie ledamöter för 1 år. Bengt B är sammankallande.
Kerstin Jakobsson väljs till suppleant för 1 år

§ 15. Ev övriga val
Mötet väljer Birgitta Fritzdotter som kontaktperson för föreningen i Bygdegårdarnas Riksförbund på 1 år

§ 16. Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår
Budgetförslag är ej upprättat

§ 17. Information om föreningens verksamheter
- Holmöspelet lockade en publik på över 500 personer. 12 000 kr kom in som frivilligt bidrag från publiken
- Holmödagen blev också lyckad och gav ca 8000 kr ffa genom förnämligt gott fika.
- Tisdag 24 juli kl 19.00 på Holmögården hålls ett möte med tema ”Gårdar och folk på Holmön” som ett
inslag under Norrlandsvecka Holmön.
- Visfestivalen infaller i år 27-29 juli
- Fyrhelgen infaller i år 18-19 augusti med bokad visning av Berguddens fyr på lördagen och öppen visning på
söndagen kl 12 - 15
- Naturreservatens dag 2 september arrangerar länsstyrelsen vandring på leden mellan Byviken och Bergudden.
Föreningen medverkar med fika och ev. visning av fyren om önskemål finns

§ 18. Styrelsens förslag behandlas
Styrelsens förslag om försäljning av Barnmorskebostaden diskuterades.
Mötet beslutar efter omröstning att godta styrelsens förslag med 10 ja-röster mot 6 nej-röster

§ 19. Motioner
Birgitta Fritzdotters motion till årsmötet diskuterades. Mötet beslutar enligt motionens förslag.

§ 20. Övriga frågor
-Frivilliga inom föreningen efterlyses att hjälpa till på Holmögården och Bergudden med nödvändigt arbete.
Kerstin J informerar om att föreningen tidigare fördelade dessa uppgifter mellan medlemmarna genom att
utsedda arbetsgrupper bildades för varje år. Föreslår att styrelsen diskuterar den lösningen igen.
-Dricksvattenbrunnens kvalitet på Bergudden och möjligheten att använda denna diskuteras efter en fråga från
Ronja L.
- Projektet ”Fem årstider - fem färger” med Holmöväven som utgångspunkt har väckt en fråga om ev. intresse av
ett bårtäcke i Holmöväv till kyrkan. Elise Tegström säger att man under 20 års tid önskat en textil utsmyckning
av kyrkans ambo= läspulpet och att det känns mer angeläget än ett bårtäcke. Birgitta F för dessa synpunkter
vidare till projektet som bett henne att ta upp frågan på årsmötet.

Årsmötet avslutas och ordförande Ulla L tackar för förtroendet och deltagandet vid mötet.
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