
PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSEMÖTE 
 
TID: 7 juni 2009 
Plats Holmögården 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas Ordförande Birgitta Holmgren hälsar 

välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat. 
 
§ 2 Föregående protokoll Uppläses och vi gör ett tillägg om att vi 

BESLUTAT och inköpt 4 bäddsoffor á 2 900 
kronor. I övrigt godkänns protokollet och läggs 
till handlingarna. 

 
§ 3 Norrlandsveckan  Norrlandsvecka kommer att gå av stapeln under 

va 30 och inleds med Holmödagen då vi kommer 
att hålla auktion och eventuellt serverar vi kaffe 
och bulle för 20 kronor. 

 
§ 4 Holmödagen Birgitta har satt upp affischer där det står om de 

olika evenemangen som t ex 
- Kärringbärning 
- Stövelkastning 
- Fiskdamm 
- Tipsrunda 
- Lotterier 
- Fika 
- Marknad 
Birgitta har köpt in två bord till marknaden. 
Flickorna Ronja, Ida och Josefin jobbar. Vi från 
styrelsen jobbar som vanligt. 
 

§ 5 Visfestivalen Vi står för förfesten på fredagen. BESLUTAS att 
Monica Svanborg går in som adjungerad i 
visums styrelse och är med vid deras 
styrelsemöten.  

 Birgitta undersöker vilka som jobbar. I övrigt är 
allt i stort sett klart. Birgitta har gjort de inköp 
som måste göras. 

 
§ 6 Byggnaden * Birgitta fixar gardiner till  

   barnmorskebostaden. 
 
 



 
• BESLUTAS att bygga tre nya dass och 

kostnaden blir endast för materialet eftersom 
Olle Holmberg arbetar ideellt 

• BESLUTAS att bygga ett tak/skärm över 
plaststolarna. 

• Birgitta ser till att fastighetsgruppen gör en 
översyn över vad som måste göras 

• Det kommer att sättas upp skyltar på 5 språk 
vid kvarnen. 

• BESLUTAS att vi inte eldar i öppna spisen 
 

 
§ 7 Inför årsmötet Karin skriver verksamhetsberättelsen och 

Birgitta sätter upp kallelse på anslagstavlan. 
 
§ 8 Tecknande av elkontrakt BESLUTAS att vi skriver ett ettårskontrakt. 
 
§9 Övriga frågor BESLUTAS att vi säger upp det fasta 

telefonabonnemanget. 
 Hemsidan skall åtgärdas. Charlotta och Karin 

hjälps åt. 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet 

efter årsmötet och då planerar vi in övriga 
styrelsemöten. 

 
§ 11 Mötets avslutning Ordförande Birgitta Holmberg tackar för visat 

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


