
Protokoll från styrelsemöte för Holmöns Hembygds-och Intresseförening  
2007-03-21, Folkuniversitetet 
 
Närvarande:  Birgitta Holmberg, Karin Forsberg, Gudrun Gillén, Birgitta Fritzdotter 
Frånvarande:Ulla Kendrick-Nordlöf, Karl-August Holmgren och suppl. Elise Tegström, 
Lennart Jonsson 
 
§ 1  Föreningens ordförande Birgitta Holmberg förklarar mötet öppnat 
 
§ 2  Birgitta Fd meddelar att hon skickat kallelse och föregående protokoll till samtliga i  
       styrelsen, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. 
 
§ 3  Uppföljning av ärenden från styrelsemötet 070207: 

- Inskrivningsnämnden har nu slutfört vårt lagfartsärende gällande Barnmorske-
bostaden, Holmön 8:33, och vi har erhållit köpebrevet som ska förvaras i vårt 
bankfack. 

- Karin F har varit i kontakt med Bygdegårdsföreningen ang. försäkringsfrågan. 
De behöver mer precisa uppgifter om byggnadens yta och hur dessa används för 
att komma med ett förslag. Birgitta Fd får i uppdrag att beskriva det. 

  
§ 4  Karin F redovisar att det aktuella ekonomiska läget är detsamma som vid föregående 
       styrelsemöte 
 
§ 5  Fortsatt planering av 2007 års Visfestival: 
       Birgitta Fd har deltagit i ytterligare ett planeringsmöte 19 feb och redovisar frågeställn- 
       ingar från VISUM till styrelsen. Största frågan är hur vi löser matserveringen till artister 
       och arrangörer med medhjälpare som senaste åren ätit på Panget. Vi torde få lösa detta 
       med matlagning och infrysning i förväg och engagera serveringspersonal. Nästa möte 
       med VISUM är den 27 mars. 
       För att klara förberedelserna och vår egen servering beslutar vi köpa in en frysbox till 
       Holmögården samt ytterligare en kaffemaskin. 
 
§ 6  Marknadsföringsinsatser: 
       Birgitta Fd har lämnat material i form av texter och bilder till Mediakontakt för 
       publicering i Sommarguiden. Arbete pågår med att samla ihop finansiering till Umeå  
       Turists folder om Holmön från berörda verksamheter. 10 000 kr behövs för att den ska bli  
       av. Vi beslutar att sätta ett bidragstak till denna från vår förening på 2 500 kr. I övrigt 
       beslutar vi att annonsera i VK ang. boende på Holmögården och Bergudden med 
       återkommande liten synlig annons under högsommaren. 
   
§  7  Birgitta Fd, som föreningens representant i HUF, rapporterar från mötet på länsstyrelsen 
        19 mars ang. framtida kommunikationer mellan fastlandet och Holmön. Thage G. 
        Pettersson redovisade innehållet i sin slutförda utredning som han lämnar till regeringen 
        30 mars. Regeringen har för avsikt att fatta beslut i frågan i tidigare delen av april. 
 
§  8  Övriga frågor 

- Vi beslutar att köpa in en tvättmaskin för all lakanstvätt på vandrarhemmen då vi löst 
placeringsfrågan samt en dammsugare till Bergudden 

- Veronica Egnell har anmält intresse att jobba som vandrarhemsvärd i sommar. 
För sommararbetande elever i hennes årgång har vi kanske möjlighet att få bidrag 



till anställningen. Vi beslutar tillfråga henne om aktuella tider samt erbjuda 
henne anställning till samma lön som föregående års värdar haft, oavsett om vi 
erhåller elevbidraget. 

 
§ 9  Nästa styrelsemöte äger rum på Folkuniversitetet  onsd 9 maj-07. 
 
§ 10 Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 
 
 
 
 
 
Birgitta Fritzdotter                                          Birgitta Holmberg                         
Sekreterare                                                      Ordförande 
         


