
Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening 2007-05-09, 
Folkuniversitetet 
 
Närvarande: Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, BirgittaFritzdotter 
Frånvarande: Ulla Kendrick-Nordlöf, Karl-August Holmgren och suppl. Elise Tegström, 
Lennart Jonsson 
 
§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat 
 
§ 2  Uppföljning av ärenden från föregående styrelsemöte 2007-03-21 

    -  Birgitta Fd lämnar uppgifter till Karin F ang. uthusbyggnaden på  
       Barnmorskebostaden för försäkringsfrågan 

-  övriga ärenden återkommer under egna punkter nedan 
 

§ 3  Det ekonomiska läget är oförändrat jämfört med föregående möte. 
 
§ 4  Fortsatt planering av 2007 års Visfestival.  
       Visum har haft två möten 12 april och 8 maj där vi deltagit och fortsatt planeringen för 
       mat och boende. Färre artister och medföljande funktionärer än vanligt kommer att  
       övernatta på ön varför boendefrågan inte är något problem i år. Förberedelser för  
       mathållningen fordrar medverkan från frivilliga i föreningen vilket vi tar upp i  
       medlemsbrevet och den 6 juni på arbets-och soppdagen.Vi har fått två frysboxar som 
       gåva som kommer väl till pass för matförberedelserna. 
 
       Frågan om Panget ska hålla öppet för festivalgästerna är fortfarande ett frågetecken.  
       Birgitta Fd får i uppdrag att ta kontakt med Gunnar Furufalk för besked. Frågan är 
       också aktuell i HUF där styrelsen kommer att behandla den på mötet 19 maj. 
 
§ 5  Marknadsföringsinsatser: 
       Annonsering via Umeå Motorbåtssällskap har tillkommit efter förfrågan från dem. 
       Gemensam Holmöannons och delad kostnad där vår del blir 400 kr. Styrelsen 
       godkänner detta. 
 
§ 6  Höjning av scenen på Holmögården: 
       Vår ansökan om bidrag från Bygdeavgiftsmedlen har bifallits med 30 000 kr för höjning 
       av vår scen på Holmögården. Detta har länge varit ett önskemål från Visum som vi nu  
       kan uppfylla. Arbetet utförs av Olle Holmberg och Torbjörn Eriksson som vi ersätter 
       enl. överenskommelse. Dom skaffar också det material som behövs. Resterande ”fin- 
       putsningsarbete” som kan behövas hjälps vi åt med på arbetsdagen 6 juni. 
 
§ 7  Vandrarhemsvärd för Holmögården och Bergudden i sommar blir Veronica Egnell som 
       tidigare anmält sitt intresse för det. Hon börjar efter skolavslutningen och arbetar 2 mån 
       med en ersättning på 10 000 kr per mån. Vi har ännu inte fått besked om ev. ”elevbidrag”  
       för henne från Umeå Kommun. 
 
§ 8  Övriga frågor 

- ett medlemsbrev skickas ut tillsammans med avi för medelmsavgiften. 
Birgitta H skriver detta med innehåll:  
sommarkalendariet, arbets-och soppdag 6 juni, hjälp under Visfestivalen, presentation 
av vandrarhemsvärden i sommar, intresse för värdskapet under övriga årstider. 



- Birgitta Fd undersöker om någon kan hoppa in i Tarja´s ställe innan Veronica börjar 
som vandrarhemsvärd. Birgitta och Olle Holmberg kan ställa upp som reserv om det 
inte kan lösas på annat sätt. 

 
§ 9  Nästa styrelsemöte äger rum på Holmögården på Nationaldagen onsd 6 juni -07 på  
       Holmögården kl 10. 
 
§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 
 
 
 
 
 
Birgitta Fritzdotter                                                  Birgitta Holmberg 
Sekreterare                                                               Ordförande 
 
 


