Årsmötesprotokoll 19 juli 2020, kl 14 på Holmögården
1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
Till ordförande valdes ordförande Josefin Lämås och till sekreterare Anne Lindberg.
2. Godkännande av sammanträdets utlysning
Årsmötet har utlysts i enlighet med stadgarna; 14 dagar innan på hemsidan, Holmon.com
samt via affischer på byn och på facebook + i medlemsbrevets kalendarium.
3. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare
Till ovanstående valdes Ann-Katrin Flodström och Gunborg Rönnberg.
4. Upprättande av närvarolista och röstlängd
Närvarolista och röstlängd upprättades.
Se bilaga 1.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
Mötesdeltagarna gavs tid att läsa igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
1 april 2019 – 30/3 2020 och ställa frågor. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Se bilaga 2.
6. Föredragning av kassarapport och balansräkning
Karin Forsberg, kassör, delade ut och föredrog kassarapport och balansräkning. Se bilaga 3.
7. Föredragning av revisionsberättelse
Torbjörn Eriksson, revisor, föredrog revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift och ev. kostnadsersättningar för styrelsen
Stämman fattade beslut att enligt styrelsens förslag bibehålla oförändrad årsavgift (100
kr/år) samt att även fortsättningsvis inte ha några arvoden för styrelseuppdragen.
10. Val av föreningens ordförande i enlighet med valberedningens förslag
Till ordförande valdes Josefin Hjärpe Lämås, omval 1 år.
11. Val av styrelseledamöter för vilka mandatperioden utgår.
Valberedningens presenterade sitt förslag
12. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandatperioden utgår
I enlighet med valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamot
Ulla Löfgren, omval 2 år
Karin Forsberg, omval 2 år
Sara Mossberg, omval 2 år
Ulla Kendrick, omval 2 år
(Anne Lindberg har ett år kvar på sin två-åriga mandatperiod)
Till suppleanter valdes:
Catrin Backman Löfgren, omval 2 år
Hillevi Fransson, nyval 2 år
13. Val av revisorer och revisorsuppleanter (två ordinarie och två suppleanter)
I enlighet med valberedningens förslag valdes Lars Bernhardtson och Torbjörn Eriksson till
ordinarie samt Marlene Sandström och Göran Flodström till suppleanter. Mandatperiod 1 år.
14. Val av valberedning (tre ordinarie och två suppleanter)
Till valberedning valdes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström, omval 1 år.
Sammankallande är Maria Brännström.
Stämman överlåter till valberedningen att adjungera ytterligare en medlem.

15. Ev övriga val utöver stadgeenliga val
I samband med föregående årsmöte (juli 2019) fick styrelsen i uppdrag att utreda och fatta
beslut om byte av hemvist till Hembygdsförbundet och utträda ur Bygdegårdarnas
riksförbund.
- Styrelsen har under verksamhetsåret beslutat att ansöka om inträde i
Hembygdsförbundet vilket formellt kan ske vid årsskiftet 2020/2021. Under
förutsättning att Holmöns hembygdsförening antas som medlem får styrelsen utse
representant till Hembygdsförbundets stämma 2021.
- Ordföranden Josefin Lämås utses till representant i HUF och får vid förhinder utse
ersättare.
16. Information om kommande verksamhet
Ordförande informerade om följande:
- Stigtrampardagar (tisd 21/7 och 28/7)
- Fyrens dag 16/8
- Surströmming för medlemmar 29/8 på Holmögården.
- Svampexkursion i samarbete med föreningen Björksoppen 12/9.
- Höststäddag på Holmögården 19/9
17. Motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Övriga frågor
- Fordonstrafikens hastighet genom byn diskuterades; önskemål om
hastighetsbegränsning framfördes, förslagsvis 30 km/h.
- Trafiksituationen vid färjeläget i Byviken diskuterades.
Ordföranden, Josefin Lämås, fick i uppdrag att ta upp trafikfrågorna på HUF.
- Holmödagen hade i år en ny struktur till följd av Covid-19 pandemin. Förslag på
fortsatt utveckling av Holmödagen diskuterades; guidad tur med vagn? stationer
med ”stämplar”? tydligare tidsangivelse för skattjakten?
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