PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSEMÖTE
TID: 2011-08-04 KL 14.00
PLATS: HOLMÖGÅRDEN
NÄRVARANDE: Ulla Löfgren, ordförande
Karin Forsberg, kassör
Monica Svanborg, sekreterare
Lotta Eriksson, ledamot
Ulla Nordlöf Kendrick, ledamot
Ida, sommaranställd
§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Ulla Löfgren hälsar välkommen och
förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av
dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg
av punkten 3b Ekonomi och att vi under
punkten övriga frågor tar upp Visfestivalmöte,
STIM, försäkring, vepan och bokning.

§ 3a Föregående protokoll

Uppläses, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3b Ekonomi

Kassören informerar om att vår ekonomi är god.
Intäkterna från visfestivalen var bättre i år än
föregående år. Kassören informerar om att vi
har momsplikt på all försäljning.
Hyresintäkterna hittills på Holmögården är
47 600 kronor och på Bergudden är intäkterna
45 200 kronor.

§ 4 Utvärdering av sommarens
aktiviteter

Styrelsen BESLUTAR att inköpa en ny telefon
och att vi ska ha ett fast abonnemang så att vi får
allt på faktura. Karin Forsberg gör inköpet. Vi
talar in ett eget mobilsvar. Lotta har telefonen i
vinter
Inför nästa sommar så säger Ronja att hon är
intresserad av att jobba och vi frågar Anna, som
redan provat på att jobba på Holmögården, om
hon är intresserad.
Kartor och broschyrer över Holmön finns på
Panget, vi hämtar där så att vi har några på
Homögården.
En egen hemsida finns men den är inte länkad
från Olles hemsida vilket gör den lite
svårtillgänglig. Ludvig Eriksson hjälper oss med

detta och han informerar Karin F om hur det
ska skötas i framtiden.
Ida gör en lista med namn och telefonnummer
till dem på ön som är villiga att hyra ut. Ida gör
också ett förslag på regler vid avbokning när
man hyr på Holmögården eller Bergudden.
Holmöspelet: styrelsen BESLUTAR att ha
striktare regler för hur det ska vara vid
repetitioner och uppförande med tanke på att vi
kanske samtidigt hyr ut på Holmögården och det
är viktigt att de inte upplever att de blir störda.
Holmödagen: Till nästa år ska vi pusha för att
det blir fler som har försäljningsbord och att vi
anordnar lite lekar för både barn och vuxna. Vi
undersöker också om JUNIS kan medverka på
något sätt, kanske genom att låta deras
teatergrupp, Tro Hopp och Kärlek, uppföra
någon pjäs.
Visfestivalen: Styrelsen konstaterar att det
fungerade mycket bra i år och att vi hade bra
täckning med personal. Styrelsen BESLUTAR
att vi handlar det mesta på Holmöaffären och att
vi gör våra beställningar i god tid. Styrelsen
BESLUTAR vidare att nästa år avsätta en
person som ser till att vakter och utepersonal får
fika och korv under kvällen.
Inköp: Styrelsen BESLUTAR att inköpa
duschstång och ett nyckelskåp, det gör Ulla K.
Lotta köper in städutrustning både uppe och
nere samt en dammsugare och en ny
bokningsbok. Vi köper också en trappstege till
köket.
Ulla Löfgren kollar möjligheten att installera
städskåp. Vi gör en planering av inredning på
Holmögården så att det blir rymligare och
trevligare i sovsalarna och i samband med detta
köper vi in rullgardiner och gardinstänger.
Vi ska också ha en ny skylt vid vägen. Ulla L
tror att VIVA resurs kanske kan göra en, hon
kollar det.
Ulla L söker bygglov för handikapptoa och
avlopp.
§ 5 Surströmming

Styrelsen BESLUTAR att ha surströmmingsfest
den 27 augusti kl 18.00. Vi bjuder medlemmarna
och icke medlemmar får betala 60 kronor.

Monica skriver inbjudan och lägger på affären.
Ulla L undersöker om det är möjligt att få någon
underhällning.
§ 6 Verksamhetsplan

Då styrelsen under § 4 redan kommit med en hel
del som måste åtgärdas så väljer vi att här
komma med förslag som i första hand vänder sig
till våra medlemmar.
• Styrelsen föreslår att vi undersöker
möjligheten att ha ett sommarcafé i
samarbete med Panget.
• Vi föreslår också att utveckla Holmödagen
genom att ha lekar för både vuxna och barn.
• Städdag den 6 juni så vi städar ute och
planterar.
• Traditionsenligt midsommarfirande
• Holmödagen med mer försäljningsbord och
lekar vid Holmögården. Tipspromenaden
slopas eftersom det är så få som vill gå den.
• Norrlandsveckan kan vi utveckla genom att t
ex ha lekdagar för barn, café m.m.
• Visfestivalen enligt tradition och eftersom vi
tycker att det fungerat mycket bra i år så är
det så vi vill jobba med tillägg att vi avsätter
en person som servar ”utepersonalen”.

§ 7 Medlemsfrågor

Styrelsen BESLUTAR att ha som ambition att
skaffa mailadresser till alla våra medlemmar.

§ 8 Övriga frågor

Monica tar upp om det finns någon/några frågor
som hon kan ta med till visfestivalmötet den 23/8
och styrelsen tycker att det som inte fungerat är
parkering på Norrfjärden och färjetrafiken och
det är frågor som vi måste lyfta. Det som
fungerat mycket bra är samarbetet med Visum.
Tälten som satts upp är upplevs också mycket
positivt. Vi undrar om artisktältet?
Lotta berättar att JUNIS redan nu vill boka för
nästa år och de kommer att vara på Bergudden
veckan före och veckan efter visfestivalen.
Styrelsen BESLUTAR att göra skyltar till
rummen på Bergudden och att vi namnger dem
efter gamla fyrvaktare.

§ 9 Nästa sammanträde

Styrelsen BESLUTAR att nästa
styrelsesammanträde hålls den 27/8 kl 15.00 på

Holmögården och att vi efter sammanträdet
dukar och gör iordning för surströmmingsfesten.
§ 10 Mötet avslutas

Ordförande Ulla Löfgren tackar för visat
intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

……………………………………
Monica Svanborg, sekreterare

Justeras

………………………………………………
Ulla Löfgren, ordförande

