
PROTOKOLL FÖRT VID HOLMÖNS HEMBYGDS- CH 
INTRESSEFÖRENINGS STYRELSEMÖTE 
 
Tid: 2009-08-28 kl 14.45 
Plats: Holmögården 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  Ordförande Birgitta Holmberg hälsar 

välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat. 
 
§ 2 Föregående protokoll Uppläses, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Ekonomi Kassören Karin Forsberg informerar om att vi 

ligger ”hyfsat” till ekonomiskt. Intäkterna från 
årets visfestival blev 8 000 kronor mindre är i 
fjol. En del kostnader är dock inte gjorda än. Vi 
ligger inte så mycket plus men det ser som sagt 
”hyfsat” ut. 

 Styrelsen BESLUTAR att höja priset på 
Bergudden 2010 till: 

 Norra = 1 200 kronor 
 Södra = 1 500 kronor 
 Hela = 2 500 kronor 
 Och för hela Holmögården tar vi 2 000 kronor. 
 
§ 4 Bokningar Styrelsen BESLUTAR att bokningar görs via e 

post under vintertid  t om den sista april. 
Därefter görs bokningar via telefon. Vi öppnar 
den 15 maj och stänger den 30 september. 
Styrelsen vill ge en stor eloge till dem som skött 
tvätten i sommar. Styrelsen BESLUTAR också 
att Lotta och Ulla sköter uthyrningen nä Birgitta 
är borta. 

 
§ 5 Inköp Styrelsen BESLUTAR att vi köper in takplåt till 

utbyggnaden vi gör för plaststolarna och att vi 
anlitar Valter till att ta bort allt sly och annat 
som ligger på tomten. 

 
§ 6 Övriga frågor Ulla och Lotta pyntar övervåningen på 

Holmögården så att det blir mysigt. 
 Ritning och ordningsregler är gjorda och ska 

sättas upp. 
 Vi gör en checklista som den som sköter 

uthyrningen går igenom med gästen och att vi 
frågar om de har hund eller om de är allergiska. 



 Den som har hund får bo i Södra och i Norra har 
vi hundfritt med tanke på allergiker. 

 Styrelsen BESLUTAR att beställa grus till 
gången. 

 Styrelsen BESLUTAR också att om vi hyr ut till 
t ex skogsbolaget ska vi ha skrivna avtal och att 
man måste avboka i god tid. 

 
§ 7 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte hålls den 22 oktober 2009 på 

Birgittas jobb på Nygatan 43. 
 
§ 8 Mötets avslutning Ordförande Birgitta Holmberg tackar för visat 

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


