
Verksamhetsberättelse Holmöns Hembygdsförening
2020-2021 (Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 april 2020 – 31 mars 2021).

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

Utställningar och evenemang
De event som ägde rum i föreningens regi eller som i någon mån involverade
Holmögården under våren och sommaren 2020:

● Städdag, 7 juni
● Midsommar, 19 juni
● Holmö Sommarteater, 5-8 juli
● Holmödagen 18 juli
● Årsmöte 19 juli, Holmögården
● Stigtrampardagar ägde rum i juli månad
● Fyrens dag på Bergudden, 16 augusti
● Surströmmingsfest på Holmögården, 29 augusti
● Svampexkursion tillsammans med svampföreningen ”Björksoppen”, 12

september
● Höststäddag 19/9

Den rådande pandemin satte sin prägel på de event och aktiviteter som genomfördes
under verksamhetsåret. Mycket av det föreningen gör sker ju utomhus. Om än
tunnbrödets dag, postrodden, Visfestivalen och Seajazz ställdes in på grund av
omständigheterna så föddes också nya, kreativa sätt att genomföra föreningens
sommaraktiviteter. På midsommarafton kördes en blomsterklädd skrinda genom byn
och Holmödagen flyttade från Holmögården till att vara utspridd över byn.
Stigtrampardagarna blev av precis som året innan och på internationella fyrdagen sken
solen och besökare kunde i sedvanlig ordning bjudas på fika utan trängsel utomhus.
Också svampexkursionen kunde bli av som tidigare år.

Medlemmar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemmar 144 113 148 145 165 143 148 148 140 136

Årsmötesvalen
Till ordförande valdes Josefin Lämås för en period av ett år.
Till styrelseledamöter valdes Karin Forsberg, Ulla Nordlöf Kendrick, Ulla Löfgren och
Sara Mossberg för 2 år. Anne Lindberg fortsatte sitt styrelseuppdrag med ett år kvar på
sin mandatperiod.



Till suppleanter i styrelsen valdes Cathrin Backman Löfgren och Hillevi Fransson för en
period av två år.

Till revisorer valdes Per Grubbström och Torbjörn Eriksson. Till suppleanter valdes
Marlene Sandström och Lars Bernhardsson. Samtliga för en period av ett år.

Till valberedning valdes Maria Brännström och Ann-Katrin Flodström för en period av
ett år. Sammankallande Maria Brännström.

Till representant i Holmöns Utvecklingsforum (HUF) valdes Josefin Lämås.

Årsmötet 2019 gav i uppdrag åt styrelsen att undersöka konsekvenser av och fatta beslut
i frågan kring skifte av föreningens hemvist, från Bygdegårdarnas Riksförbund till
Hembygdsförbundet. Frågan har undersökts och styrelsen har kommit fram till att
föreningen bör vara med i Hembygdsförbundet. Från den 1 januari 2021 tillhör vi
Hembygdsförbundet.

Slutord
Det är ett annorlunda verksamhetsår att summera. Men det är med viss stolthet att se att
när många andra hembygdsföreningar ställde in så lyckades vi ställa om och skapa nya
kreativa versioner av våra annars sedvanliga aktiviteter. Extra fint att aktiviteterna också
spreds ut på byn och “lämnade” Holmögården emellanåt. Tack kära medlemmar för ännu
ett år och tack för ert engagemang, deltagande och driv som gör vår skärgårdsbygd
levande!

Vi ses på byn!
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