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Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening  
2012-06-02  på Holmögården 
 
 
Närvarande:  Ulla Löfgren, Elise Tegström, Ulla Nordlöf-Kendrick, Karin Forsberg. .  
 
 
§ 1  Ordförande Ulla Löfgren öppnade mötet. Karin Forsberg utsågs till sekreterare. 
 
§ 2  Kontrakt med Visum inför Visfestivalen. Gunborg Rönnberg deltog i denna punkt. 
Visum vill hyra Holmögården tors-söndag 26-29:e juli. Dygnspriset 3000 kr är oförändrat. 
Fredag önskas lättlunch soppa, mackor kl 11-13 för 30-40 personer 
Hembygdsföreningen bjuder som vanligt på grillfest fredag eftermiddag. Ca 80 pers från 
Visum. 
Lördag frukost 8-10 för ca 12 pers boende på Holmögården 
Lördag middag planeras på Pnget. 
Söndag frukost-lunch kl 8-11 för ca 12 pers. 
Söndag avslutande gemensam middag ca 20 pers (Rester) 
Holmögården ordnar med städning 2 x 5 tim à 90 kr/tim 
MENY ska anslås! 
Gunborg återkommer senare med förslag till kontrakt. Vi föreslår ingen prishöjning jämfört 
med föregående år. 
Ulla har vidtalat Margareta Lundström att leda mathållningen i samband med Visfestivalen. 
 
§ 3  Genomgång av föregående protokoll. Tidigare beslut om att säkra upp till 35 Ampere 
upphävs. En annan betydligt billigare lösning att använda i samband med Visfestivalen har 
hittats av Lars Janzén och Umeå Energi. 

 
§ 4   Ekonomi. Karin redovisar aktuellt läge. Just nu stora utgifter i samband med ombyggnad 
till handikapptoa och ny städskrubb. Hittills har det kostat 83 000 kr exkl moms. Räkning från 
rörmokaren saknas. F.n. ca 80-90000 kr i kassan. Bidrag till toabygget lovat av kommunen, så 
faktura om bidrag ska skickas. Vi bör skicka ny bidragsansökan angående den planerade 
avloppsanläggningen. 
         
§ 5   Sommaranställningar. Kollektivavtal med Hotell och Restaurang är tecknat, kostar 
1500 kr per år. Timlön enligt avtal. Ronja är lovad jobb i sommar. Exakta tider ej klara. Ulla 
sköter kontakten. Anna Otterstedt är också intresserad och kommer troligen att behövas. 2 
ferieprao 2 x 3 veckor har vi fått. Eftersom Kaplangården inte fått någon, ska vi försöka dela 
på feriepraorna. 
 
§ 6   Holmögården. Toan och städskrubben ska bli klar 4/6. Ulla L håller på att renovera ett 
av de mindre rummen däruppe ”Lenas kammare”. Ny säng och madrasser inköpta. 
Köksö med 4 x 60 cm underskåp med utdragslådor inköpt för 9000 kr. Hela köket ska 
möbleras om för att bli mer lättarbetat. 
Vi diskuterade ev. nyinköp av madrasser. Beslöts att avvakta. Ulla N-K har påbörjat städning 
som förhoppningsvis blir klar 6/6. 
        
§ 7   Bergudden. Birgitta F har städat och gjort fint. Hon har beställt skyltar för att namnge de 
olika rummen. Det behövs fler dasstunnor under sommaren. Oklarhet om det är Åsa eller 
Umeva som ska kontaktas i den frågan. Ulla L kontaktar Birgitta F och Lotta som vet mer. 
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§ 8   Barnmorskehuset. Uthyrt till Gunborg R över sommaren. Styrelsen önskar sälja huset. 
Ulla L har haft informella kontakter med Umeå Kommun och det finns inget hinder för 
försäljning. Styrelsen skriver proposition med förslag om försäljning och beslut i frågan fattas 
på årsmötet i juli. 
 
§ 9  Midsommar. Sedvanligt firande med fika och midsommarstång. Vi tigger vinster till 
lotteri.  

 
§ 10  Holmödagen lör 14 juli. Ulla L föreslår att vi år ställer upp stånden utefter Ö4:an och 
har fika, lotteri och ev. lekar på Holmögården. Kombinerat med sommarteatern som uppträder 
på Holmögården kl. 13.30 13, 14 och 15 juli. Förslag om att ha ett föredrag om livet på 
Holmön på kvällen – inget beslut. 
 
§ 11 Årsmöte sön 15 juli kl 19.00. Bokföringen överlämnad till revisorerna. Ulla L skriver 
verksamhetsberättelse. 
 
§ 12 Övriga aktiviteter. Visfestivalen se punkt 2. Fyrdagen 19/8 Birgitta F ordnar. Förfrågan 
om hjälp vid Naturreservatens dag den 2 sep  har inkommit från länsstyrelsen. Birgitta F 
har lovat att öppna fyren. Vi har lovat att ordna fika till besökare, för det får vi 3000 kr i 
engångsavgift + 15 kr per serverat fika. Beräkna för 75 pers. 
 
§ 13 Nationaldagsstädning 6 juni. Flera i styrelsen kan inte medverka. Ulla L håller i 
planeringen. Planeras Tomatsoppa, smörgås och kaffe.Ulla L köper plastlåda för förvaring av 
sittdynor. 
 
§ 14 Övriga frågor. OK att låna ut plaststolar till Bertil H. Diskussion om köket däruppe 
behövs? Bygga om till ny toa-dusch eller till ett till rum? Förslag om ideella bakdagar. 
 
§ 15 Nästa möte. Fredag 21 juni kl 18 styrelsemöte + praktiskt arbete inför 
midsommarfirandet. 
 
 
 
 
………………………….                          ………………………….. 
Karin Forsberg                                           Ulla Löfgren                         
Sekreterare                                                  Ordförande 
         
 
     


