PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- OCH INTRESSEFÖRENINGS
STYRELSEMÖTE
TID: 2012-09-11
PLATS: Hemma hos Ulla Löfgren
NÄRVARANDE: Ulla Löfgren, ordförande

Karin Forsberg, kassör
Monica Svanborg, sekreterare
Charlotta Eriksson, ledamot
Ronja Lindkvist, suppleant
Clarissa Niemelä, suppleant
INBJUDEN GÄST: Birgitta Fritzdotter, HUF

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Ulla Löfgren hälsar välkommen och
förklarar mötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll

Uppläses, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Ekonomi

Kassör Karin Forsberg går igenom
resultatrapport, balansrapport samt
elförbrukning. Föreningen har en stabil ekonomi.
Rapporterna godkänns och bifogas handlingarna.

§ 4 Junis och Bergudden

Lotta rapporterar om Bergudden och att det varit
en del hygienproblem i sommar och att en del
gäster slarvat med städning. Detta har inneburit
en hel del extra städning och tvätt för föreningen.
Styrelsen BESLUTAR att i framtiden ge ännu
bättre och tydligare information om vad som
gäller när man bor på vandrarhem.

§ 5 Barnmorskebostaden

Ulla berättar att det var ganska mycket folk på
visningen och att flera visade intresse för huset.
Vid anbudstidens utgång hade tre anbud
inkommit. Anbuden öppnades och det
konstaterades att samtliga anbudsgivare hade
bjudit 250 000 kronor. Efter en kort diskussion
BESLUTAR styrelsen att sälja
barnmorskebostaden till Gunborg Rönnberg för
250 000 kronor. Styrelsens BESLUT var enhälligt.

§ 6 Cyklarna på Holmögården

Det finns tre gamla cyklar på Holmögården som
måste skötas om. Då vår förening inte har någon
cykeluthyrning och inte har någon som kan ta sig
an underhåll av cyklarna föreslås att cyklarna

skänks till båtmuséet. Styrelsen BESLUTAR
enligt förslaget.
§ 7 Kvar i kyl/frys

Det finns en hel del bakverk och korvburkar kvar
efter sommaren som vi måste ”göra oss av med”.
En del är sålt till Kaplangården för 500 kronor
och styrelsen föreslår att resterande bakverk
skänks till älgfesten den 22/9 och korvburkarna
skänks till Röda Korsets lotteri, också det på
älgfesten. Styrelsen BESLUTAR enligt förslag.

§ 8 Rapporter

a) Under sommaren har vi haft 324 + 7 barn
gästnätter på Holmögården och 631 gästnätter på
Bergudden. Det finns några bokningar under
september och oktober. Rapporterna bifogas
protokollet.
b) Tyvärr kom inte så mycket folk på
Natureservatens dag trots att det var så fint
väder. Det blev dock en jättefin dag trots så få
besökare.
c) Ronja tar upp frågan om sommarcafé. Hon
föreslår att vi under nästa sommar har café på
Holmögården. Styrelsen BESLUTAR att Ulla
Löfgren kollar om det är möjligt och om man
måste göra en speciell ansökan om detta hos Miljö
och Hälsa.
Vi diskuterar också möjligheterna om att ha
någon barnverksamhet och funderar vidare på
detta och har förhoppningsvis förslag på
aktiviteter inför nästa sommar.

§ 10 Övriga frågor

Birgitta Fritzdotter tar upp frågan om att ha
vandrarhemsvärdar på Bergudden och
Holmögården. En bra idé som fungerar mycket
bra på många vandrarhem. Birgitta skriver ner
sina tankar och idéer och skickar till styrelsen.

11. Nästa sammanträde

Styrelsen BESLUTAR att Ulla skickar kallelse via
mail när det blir dags.

12. Mötet avslutas

Ulla Löfgren tackar för visat intresse och vi
tackar för gott fika.

Vid protokollet

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

Justeras

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

