
FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID HOLMÖNS HEBYGDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSE/KONSTITUERANDE MÖTE 2010-07-31. 
 
PLATS: HOLMÖGÅRDEN 
 
 
 
 
 
 
§ 1   MÖTETS ÖPPNANDE 
 
§ 2    FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 
§ 3   FIRMATECKNARE 
 
§ 4   UTHYRNING 
 
§ 5   INKÖP 
 
§ 6    BARNMORSKEBOSTADEN 
 
§ 7   SURSTRÖMMING 
 
§ 8   REPRESENTANT I HUF 
 
§ 9   NÄSTA STYRELSEMÖTE 
 
§ 10   MÖTETS AVSLUTNING 
 
 
 
 
 
   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH  
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSE/KKONSTITUERANDE MÖTE 
 
TID: 2010-07 31 
PLATS: HOLMÖGÅRDEN 
NÄRVARANDE: Birgitta Holmberg 
   Karin Forsberg 
   Charlotta Ericsson 
   Ulla Nordlöf Kendrick 
   Monica Svanborg 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet 

öppnat. 
 
§ 2 Föregående protokoll Uppläses, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Firmatecknare Styrelsen BESLUTAR att utse ordförande 

Birgitta Holmberg och kassör Karin Forsberg 
till firmatecknare för Holmöns Hembygds- och 
intresseförening. De tecknar firman var för sig. 

 
§ 4 Uthyrning Styrelsen BESLUTAR att Ulla Nordlöf Kendrick 

tar hand om uthyrningen och telefonen from den 
1 augusti eftersom Ida då slutar sitt sommarjobb 
hos föreningen. Holmögården är uthyrd till 
bröllop den 7 och 14 augusti då. 

 
§ 5 Inköp Styrelsen BESLUTAR att inköpa två stora 

termosar och en torktumlare. Ulla kollar priser 
vad gäller torktumlare. 

 
§ 6 Barnmorskebostaden Barnmorskebostaden bör hyras ut över vintern 

anser styrelsen och Ulla är intresserad av att 
hyra. BESLUTAS att skriva ett kontrakt som är 
tydligt. Monica kollar i ”gamla” pärmen om det 
redan finns ett skrivet kontrakt som vi kan 
använda oss av. Vi går igenom kontraktet vid 
nästa styrelsemöte. 

 Vidare BESLUTAS att föreningen köper in de 
möbler och husgeråd som Gunvor tagit till 
Barnmorskes under sommaren. 

 



§ 7 Surströmming Frågan om vi ska ha någon surströmmingsfest i 
år bordlades vid förra styrelsemötet för att tas 
upp vid detta möte. Eftersom alla i styrelsen har 
fullt upp just nu och inte hinner med planering, 
inköp och genomförande av surströmmingsfest 
BESLUTAS att föreningen inte har någon 
surströmmingsfest i år. 

 
§ 8 Representant i HUF Charlotta informerar om att det är mycket jobb 

med att vara representant i HUF, det kommer 
många mail och skrivelser som måste läsas 
igenom och HUF har många möten. Charlotta, 
som är vår representant, tycker inte att hon har 
tid att göra allt detta. Vi kommer fram till att det 
vore bra om två delade på uppgiften. Styrelsen 
BESLUTAR att Charlotta Ericsson och Monica 
Svanborg tillsammans representerar Holmöns 
hembygds- och intresseförening i HUF. 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte Vid förra styrelsemötet togs beslut om att vi ska 

ha ett möte den 21/8 kl 13.00 på Holmögården. 
 
§ 10 Mötets avslutning Ordförande Birgitta Holmberg tackar för idag 

och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
……………………………………. 
Monica Svanborg, sekreterare  Justeras 
 
 
  …………………………………………. 
  Birgitta Holmberg, ordförande 
 
 
 
 

 
 
 


