
Allmänt möte 2006-10-01 för att diskutera och ev besluta om att bilda en ekonomisk 
förening som kan förvärva och förvalta fastigheten Holmö hamn 1:1 
 
1. Mötet öppnas 
Gunnar Bäckström hälsade alla välkomna och konstaterade att intresset för denna fråga var 
stort då lokalen var bredfull. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare och justerare för mötet 
Gunnar Bäckström valdes till mötesordförande, Olle Nygren valdes till mötessekreterare, 
Börje Grubbström och Kurt Edlund valdes till justerare. 
 
3. Presentation av bakgrunden 
Gunnar Bäckström redogjorde för bakgrunden. Läget är att Vägverket vill sälja fastigheten 
Holmö hamn 1:1. I Lantmäteriets upplägg går Kommunen in med sin förköpsrätt och 
förmedlar ett köp av fastigheten, efter vissa beslutade avstyckningar. Köpare var tänkt att bli 
Holmöns Samfällighetsförening. Vid sin stämma röstade dock Samfällighetsföreningen nej att 
köpa. Vägverket är beredd att vänta några veckor med att bjuda ut fastigheten till försäljning 
så att ön får tid att bilda en förening som kan köpa fastigheten. Kommunen är inte lika positiv 
till detta men är öppen för att stå som förmedlare om vi kan visa en bred enighet om att bilda 
föreningen och förvärva hamnen. Beslut om detta tas vid kommunstyrelsens möte tisdag den 
3 oktober.  
 
Diskussion följde om hur föreningen ska inrättas. En viktig aspekt var att arbetsinsatser bör 
kunna bytas mot betalning. Detta måste förankras i stadgarna.  
 
4. Beslut om att bilda föreningen 
Mötet beslöt enhälligt att bilda en förening.  
Om Kommunstyrelsen vid sitt möte på tisdag den 3 oktober inte går med på att förmedla 
köpet så måste dock ett nytt möte hållas och hela frågan omprövas.  
 
5. Avgifter 
Insatsen ska vara 500 kr. 
 
6. Stadgar 
Stadgeförslaget diskuterades och Kurt Edlund och Olle Nygren fick i uppdrag att revidera 
stadgeförslaget enligt de synpunkter som framfördes.  
 
7. Interimsstyrelse/Kommitté/funktionärer  
Val av Interimsstyrelse 
Förslaget som presenterades var att en interimsstyrelse inrättas till en konstituerande 
årsstämma kan hållas och att en arbetskommitté tillsätts. Diskussion följde om hur en 
interimsstyrelse ska inrättas. 
 
Till interimsstyrelse valdes: Gunnar Bäckström, Lars Janzén, Elise Tegström, Thomas Åhs 
och Valter Holmberg. Till suppleanter valdes Åsa Engman, Kurt Edlund, Bert Tegström och 
Karl-August Holmgren.  
 



Ajournering. 
Beslöt att ajournera mötet för en bensträckare samt att ge deltagare möjlighet att fylla i 
anmälningslistor för medlemskap. Innan ajourneringen valdes en valberedning bestående av 
Gustaf Egnell, Karin Lundemark och Åsa Engman, som, under pausen, fick till uppgift att 
föreslå sju personer till arbetskommittén. När mötet återupptogs efter ajourneringen 
konstateras att det fanns ett hundratal namn på listorna som anmält sig direkt eller via ombud 
som var med på mötet. 
 
Val av arbetskommitté 
Valberedningen presenterade sitt förslag till arbetskommitté: Valter Holmberg, Ann 
Salomonson, Olle Forsgren, Marlen Sandström, Benny Brakander, Lars Janzén och Elise 
Tegström. Förslaget antogs enhälligt. 
 
Val av kassör 
Beslöt att välja Lars Janzén till Kassör. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 
 
Val av revisorer 
Beslöt att välja Grim Vikander och Tora Nygren till revisorer.  
 
8. Registrering av föreningen 
Styrelsen fick mandat att godkänna revideringen av stadgarna och förankra dessa med 
Bolagsverket så att stadgarna uppfyller lagstadgad formalia. Styrelsen fick i uppdrag att 
därefter registrera föreningen hos Bolagsverket, Skattemyndigheten samt öppna bankkonton 
för föreningens ekonomi. Därefter meddela blivande medlemmar kontonummer för 
inbetalning av insatser. 
 
9. Köp av fastigheten Holmö Hamn 1:1 
Styrelsen fick mandat att fortsätta diskussioner om köpet med Kommunen, Lantmäteriet och 
Vägverket. En avgörande förutsättning är att Kommunen accepterar att förmedla köpet. Änd-
ras denna förutsättning måste ett nytt medlemsmöte hållas så att medlemmarna får möjlighet 
att ta ställning till de nya förutsättningarna. 
 
10. Mötet avslutas 
Gunnar Bäckström tackade alla närvarande för deras insats och förklarade detta historiska 
möte avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Olle Nygren 
 
 
 
Justeras 
 
  Börje Grubbström   Kurt Edlund  


