Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygds- och
Intresseförening 2016-2017
(Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2016 – 31 mars 2017)
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Vid förra årsmötet mottog föreningen en gåva på 100.000:- kronor till en hembygdsfond,
varav 50.000:- kronor var öronmärkta till upprustning av Rossgrundbastun.
Under året har föreningen övertagit ansvaret tillsammans med kvarvarande medel för
Holmöveckan från HUF. En programkommitté bestående av Ulla Löfgren, Birgitta
Fritzdotter, Lena Tengnér, Ulf Holmberg och Annika Sandström utsågs till ansvariga för
programmet under Holmöveckan.
Den 29 mars hölls ett extra årsmöte för att första gången besluta om namnändring till
”Holmöns Hembygdsförening” och ändring av stadgarnas portalparagraf till lydelse
enligt normalstadgar för hembygdsförening.
I slutet av 2016 ringde styrelsen upp ett stort antal medlemmar för att efterhöra
intresset för att renodla föreningen till en Hembygdsförening samt i vilken grad
medlemmarna kunde ställa upp och göra frivilliga insatser under sommaren. Responsen
var god. Samtliga ställde sig bakom renodlingen av föreningens ändamål. Fler än ett 20tal kunde tänka sig att baka något till midsommar och nästan lika många var villiga att
en gång under sommaren klippa gräset. Många anmälde sig också som funktionärer vid
Visfestivalen. Detta gjorde att styrelsen beslöt att under sommaren 2017 inte ha någon
anställd utan att allt arbete skulle göras ideellt.
Under året har avtal gjorts med Josefin Hjärpe Lämås om att överta driften av
Bergudden ett år på prov samt att även sköta bokningar av Holmögården. Då vi beslutat
att inte anställa någon vandrarhemsvärd beslöts också att endast hyra ut Holmögården i
sin helhet till intresserade grupper såsom Postrodden, Sea Jazz och Visfestival Holmön
samt bröllop mm. Således ingen uthyrning av enstaka bäddar, utom i undantagsfall om
exempelvis medlem behöver extra sängplats och kan ansvara för ordningen.
Under året har även skrivits avtal med Visfestival Holmön att de tar över allt ansvar för
organisation, inköp och försäljning under visfestivalen mot en ersättning som motsvarar
vår nettointäkt på arrangemanget. Hembygdsföreningen skall dock, som tidigare
tillhandahålla volontärer.
Den 6 juni 2016 var det traditionsenlig arbetsdag på Holmögården. Gräsklippning och
blomplantering stod på schemat.
Midsommarafton den 24 juni 2016 bjöd på strålande väder och glada, kransprydda
besökare köade till det, som vanligt, överdådiga kaffebordet. Även detta år var det
Torbjörn Eriksson, Alf-Gunnar Forsgren, Lars Janzén och Rulle Lindberg som ansvarade
för att tillsammans med barnen göra en fin midsommarstång och se till att barn och
vuxna, i dubbla led, kunde fröjdas i dansen.


Postrodden den 1-2 juli blev åter inställd på grund av dåligt väder.







Sea Jazz gick av stapeln på Holmögården den 2-3 juli.
9-13 juli var det dags för Holmö Sommarteater. Detta år hette pjäsen ”Salta
Vindar”.
Den 23 juli var det dags för ”Holmödagen”.
Årsmöte hölls på Holmögården den 24 juli.

Årsmötesvalen:
Till ordförande valdes Ulla Löfgren för 1 år, Britta Bergström omvaldes på ett år, Lotta
Eriksson, Karin Forsberg och Ulla N Kendrick omvaldes på två år. Elisabeth Eriksson
hade ett år kvar på sin mandatperiod.
Till suppleanter i styrelsen omvaldes Clarissa Tegström, medan Josefin Hjärpe Lämås
nyvaldes, bägge på ett år.
Till revisorer omvaldes Torbjörn Eriksson och Per Grubbström för en mandattid på ett
år. Till revisorssuppleanter nyvaldes Gunborg Rönnberg och Lars Bernhardsson på ett
år.
Till valberedning valdes Torbjörn Eriksson, Maria Brännström och Gunborg Rönnberg.
Sammankallande blev Torbjörn Eriksson.
Till representant i Bygdegårdarnas riksförbund omvaldes Birgitta Fritzdotter för ett år.
Till styrelsens representant i HUF valdes Ulla Löfgren för ett år.






23-28 juli firades Holmöveckan.
29-31 juli var det ”Visfestival Holmön”, som drog rekordpublik till ön.
21 augusti firades Fyrens dag på Bergudden.
27 augusti, Svampexkursion runt Bergudden tillsammans med svampföreningen
”Björksoppen”. Det blev en mycket lyckad dag med ett stort antal deltagare och
till och med upptäckt av en svamp som inte registrerats så långt i norr tidigare.
27 augusti var det också avslutningsfest med surströmming på Holmögården,
trångt gott och trevligt.

Även under denna sommar var Evelina Israelsson anställd som sommarvärd. Till hjälp
hade hon feriepraon Carolina Löfgren. Dessutom ställde ungdomarna Josefin Israelsson
Moa Eriksson, Lotta Wiechel och Ludde Wiechel upp som volontärer också detta år.

.

Årets statistik:
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Medlemmar:
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Slutord:
Det har varit ett spännande år. - Skulle vi lyckas delegera uppgifter till medlemmarna för
att slippa ha anställd personal? Det är visserligen trevligt att kunna ha ungdomar
anställda, men det ställer också krav på arbetsledning och helt gratis är det ju inte.
Fantastiskt nog ställer medlemmarna upp!
Ett annat av föreningens mål, efter en motion av Birgitta Fritzdotter, har varit att
avveckla vandrarhemsverksamheten till privata entreprenörer. Att låta Josefin Hjärpe
Lämås ta hand om Bergudden och på uppdragsbasis sköta bokningarna av Holmögården
är ett steg som vi hoppas skall lyckas.
Föreningen är ägare till ytterligare två byggnader utöver Holmögården, en modell av
Helena Elisabethkyrkan och kvarnen på Halla. Helena Elisabeth är i dåligt skick och
kyrkan har tagit in den till Sävar för att reparera den för vår räkning. – Tack SävarHolmö församling för det!
Däremot vill de inte att kyrkan skall placeras innanför kyrkogårdsmurarna som tidigare.
Till dess vi har utrett var kyrkan kan få stå och hur den skall skyddas för väder och vind,
kommer den att få vila i ett förråd i Sävar.
Även väderkvarnen är i behov av en upprustning. Thomas Distler har lovat att göra detta
innan Holmöveckan 2017. Göran Burén kommer att hjälpa till och Valter Holmberg har
huggit en gran som skall användas till ändamålet.
Jag är nöjd med att vi under verksamhetsåret lyckats en bit på vägen med att omvandla
verksamheten mer i riktning mot att lyfta hembygdsfrågorna, öka medlemsmedverkan
och förhoppningsvis också främja gemenskap och medlemsnytta. Hur vår förening
agerar har stor betydelse. Jag är glad och stolt över att så många vill vara medlemmar
och bidra till att Holmön inte bara är den ”Bästa platsen på jorden”, utan också den
trevligaste.
Holmön 2017-06-26
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