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Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening  
2012-06-21  på Holmögården 
 
 
Närvarande:  Ulla Löfgren, Lotta Eriksson, Ulla Nordlöf-Kendrick, Karin Forsberg. Ronja 
Lindkvist adjungerades..  
 
§ 1  Ordförande Ulla Löfgren öppnade mötet. Karin Forsberg utsågs till sekreterare. 
 
§ 2  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 3  Bergudden Ytterligare en soptunna beställd till Bergudden. Fortfarande lite olika mening om 
dasstunnorna räcker eller inte. Lotta kollar upp lite mer. Problem när en del gäster är på 
Bergudden. De förstår inte att blöjor och bindor inte får slängas i dasstunnorna. Anslag bör sättas 
upp. Papperskorgar med lock bör finnas på toaletterna. 
Nycklar till Bergudden är på drift. Lotta utreder nyckelfrågan. 
Gäster tycker inte om att dörrar inte går att låsa. Vi försöker få tag på begagnade värdeskåp där 
man kan låsa in sina saker. Ulla spanar. 
Torbjörn och Ulla har erbjudit sig att köra ut vatten. Ronja kan också göra det. Alla som använder 
egen bil för transporter till Bergudden har rätt till bensinersättning. Räkning till Karin F. 
3-5 aug är både Ronja och Lotta borta. Förhoppningsvis kan Anna jobba då. 
Kortlekar och spel saknas på Bergudden. Bör anskaffas. Ingen ansvarig utsedd. 

 
§ 4   Holmögården Gräsklipparen vill inte fungera. Lånad klippare fungerade inte heller. 
Diskuterades nyköp av gräsklippare, men ekonomin just nu ansträngd, så vi skjuter på det tills 
vidare. (Enl. Birgitta H finns det trix för att få igång den) 
         
§ 5   Ekonomi. Ca 50 000 kr finns i kassan sedan nya handikapptoan betalats, gick på drygt 100 
000 kr. Då är övriga investeringar i Holmögården ca 12 000 kr inte betalda. Nya avloppet beräknas 
också kosta en hel del. Så det gäller att dra in intäkter i sommar. Det bör finnas ca 30000 kr kvar 
att rekvirera av tidigare beviljade bygdemedel. Nya bygdemedel kan sökas senast 31 oktober. 
 
§ 6   Holmödagen Den bör starta kl. 10.00 eftersom det blir teater kl. 13.30. Information måste gå 
ut om att vi ställer ut stånden utefter vägen. 
        
§ 7   Mat till teatergänget. Ronja och Anna fixar mat i samband med repetitionerna. 
 
§ 8   Midsommar Praktisk diskussion om olika aktiviteter och om hur många kaksorter vi ska ha. 
Bra med vinster till lotterierna. 
 
§ 9  Årsmötet. Valberedningen Bengt B och Torbjörn E måste aktiveras. Ulla gör det. Ulla L tog 
upp frågan om att utse hedersmedlem. Inget beslut än så länge..  

 
§ 10 Nästa möte. Lördag 30 juni kl 13 på Holmögården. 
 
 
 
Karin Forsberg                                           Ulla Löfgren                         
Sekreterare                                                  Ordförande 


