
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE/KONSTITUERANDE MÖTE  

Närvarande: Ulla Löfgren, ordförande  
   Karin Forsberg, kassör 
   Monica Svanborg, sekreterare 
   Ulla Nordlöf Kendrick, ledamot 
   Clarissa Niemelä, suppleant 
 
TID: söndagen den 5/8 2012 
 
PLATS: Holmögården 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande   Ordförande Ulla Löfgren hälsar välkommen och 

förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Teckningsrätt Styrelsen BESLUTAR att Kassör Karin Forsberg 

och ordförande Ulla Löfgren tecknar firman var 
för sig eller i förening. 

 
§ 3 Barnmorskebostaden Karin och Ulla får i uppdrag att skriva klar 

annonsen på försäljningen av 
Barnmorskebostaden. Annonsen sätts ut och 
Karin tar emot anbuden. 

 
§ 4 El Under visfestivalen satte Umeå Energi en elkabel 

för att förstärka elförsörjningen. 
Festivalledningen vill att vi delar kostnaden på 
4000 kronor med dem. Styrelsen BESLUTAR att 
dela kostnaden enligt förslag. 

 
§ 5 Mattor Ulla föreslår att vi säljer två Röllakansmattor som 

vi har liggande. Styrelsen BESLUTAR enligt 
förslaget. 

 
§ 6 Aktiviteter Under fyrens dag säljer Ronja fika ute på 

Bergudden. 
 Den 25/8 har vi växtbytardag på Holmögården 

mellan kl. 13.00 – 16.00. 
 Den 2/9 är det naturreservatens dag mellan kl. 

10.00- 15.00 är det aktiviteter kring de 
sevärdheter vi har på Holmön.  

 
§ 7 Ekonomi Kassören informerar om att vi har god likviditet. 

I kassan finns 180 000 kronor samt en 
kundfordran på 32 000 kronor. 

 Under missommar sålde vi för 4 900 kronor och 
under Holmödagen för 8 800 kronor. 



Försäljningsintäkten under Visfestivalen blev 
32 000 kronor.  

 
§ 8 Övrigt Vi har fått in en del synpunkter på Holmödagen 

då folk var missnöjda med att försäljningen inte 
gjordes på Holmögården. Det är viktigt att vi tar 
till oss dessa synpunkter inför nästa år då 
Holmödagen inleder Norrlandsveckan. Vi kan 
inte göra bokningar på Holmögården under den 
helgen. 

 Tisdagen den 21/8 kl. 18.30 är vi inbjudna till 
visfestivalledningens möte i Umeå. Monica och 
Ulla L går. 

 Karin Forsberg föreslår att vi ska köpa en 
mobiltelefon som möjliggör kortköp. Karin 
undersöker möjligheterna till det och vad 
kostnaden kan tänkas bli. 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte Styrelsen BESLUTAR att nästa möte hålls 

tisdagen den 11/9 kl. 19.00 hemma hos Ulla 
Löfgren. 

 
§ 10 Mötets avlutning Ordförande Ulla Löfgren tackar för visat intresse 

och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
…………………………………………. 
Monica Svanborg, sekreterare   
 
   Justeras 
 
 
 
   ……………………………………… 
   Ulla Löfgren, ordförande 
 
 
  
 


