
PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSEMÖTE 
 
 
Tid:  2009-08-01 
Plats: Holmögården 
Närvarande: Birgitta Holmberg 
  Karin Forsberg 
  Charlotte Eriksson 
  Ulla Nordlöf-Kendrick 
  Monica Svanborg 
  Stefan Israelsson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Ordförande Birgitta Holmberg hälsar 

välkommen och förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Husfrågor Stefan Israelsson visar en skiss på en friggebod 

på 15 m2. Pris ca 19 000 kronor och då följer 
inte grund eller ytskikt på tak med. Föreslås att 
de i styrelsen som har tid och möjlighet går på 
Nolia och tittar på friggebodar. 

 Stefan berättar om barnmorskebostaden ( se 
bifogad skrivelse) Stefan får i uppdrag att 
undersöka om det finns någon firma som kan 
göra arbetet med grunden som får prioriteras 
som nr 1. Tidsplanen bedöms vara ca 5 år och då 
ska punkt 1 vara åtgärdat. Vi pratar även med 
Leif om han kan och har möjlighet och vad det 
då skulle kosta. Lotta och Birgitta kollar om det 
finns möjlighet att söka bidrag till 
ombyggnation. 

 
§ 3 Inköp Birgitta vill att vi köper fler svarta fällstolar, vi 

har ca 40 och vi bör köpa in 40 till. 
 BESLUTAS att vi köper 40 svarta stolar samt 

barnstolar och skötbord. 
 
§ 4 Sotning Vi får information angående eldningsförbud i 

öppna spisen på Holmön. Skrivelsen bifogas 
protokollet. 

 
§ 5 Firmatecknare Styrelsen BESLUTAR att kassör Karin Forsberg 

och ordförande Birgitta Holmberg har rätt att 
teckna firman tillsammans och var för sig. 

 



§ 6 Ordningsregler Ordningsregler bör sättas upp på Holmögården. 
 BESLUTAS att Ulla och Birgitta skriver, trycker 

och sätter upp reglerna. 
 
§ 7 Ekonomi Vi har mycket pengar kvar på kontot på affären. 

Vi är ganska missnöjda med servicen eftersom 
affären inte levererat det som vi beställt. Vi 
måste till nästa år ha mer koll på de beställer de 
varor vi vill ha. 

 
§ 8 Visum Den 29/8 vill Visum ha ett utvärderingsmöte med 

oss och att vi ska ha allsång. På kvällen har vi 
vår årliga surrströmmingsfest. 

 
§ 9 Nästa möte BESLUTAS att nästa styrelsemöte hålls den 29)8 

på Holmögården. 
 
§ 10 Mötets avslutning Ordförande Birgitta Holmberg tackar för visat 

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


