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Protokoll från HUFs årsmöte den 18 september kl 12.00 på Holmöns skola. 

1. Årsmötet öppnas 
Lena Egnell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till mötesordförande valdes Lena Egnell och till sekreterare valdes Olle Nygren 

3. Godkännande av årsmötets utlysning 
Mötets utlysande godkändes. 

4. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare 
Till justerare valdes Birgitta Larsen och Birgitta Fritzdotter. 

5. Upprättande av närvarolista och röstlängd 
Närvarolista cirkuleras och godkändes som röstlängd. 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse 
Lena föredrog verksamhetsberättelsen. Se bilaga. Mötet godkände 
verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 

7. Föredragning av resultat- och balansräkning 
I Lars Janzéns frånvaro föredrog Lena Egnell kassaredovisningen. Se bilaga. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Medlemsavgifterna ligger på ca 
4 000 kr men ligger i huvudsak på föregående räkenskapsperiod. Utgifterna under 
perioden har i huvudsak varit småkostnader 
På fråga om kostnader för parkeringen meddelade Lena att vi fått ett bidrag till 
parkeringen med 110 000 kr. Hälften har utbetalats i sommar (efter bokslutet) och resten 
kommer att betalas ut när parkeringen är klar. En särredovisning av kostnader för 
parkeringen efterlystes inför nästa årsmöte. 

8. Föredragning av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av Lena Egnell. Se bilaga. Revisionsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna  verksamhetsåret. 

10. Fastställande av årsavgift och ev kostnadsersättningar och arvoden till förtroendevalda 



Beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad. Inga arvoden utgår. 
11. Beslut om vilka föreningar som skall erbjudas plats i styrelsen 

Beslöt att erbjuda ordinarie platser till Samfällighetsföreningen, Holmöaffären ek.för. 
(HAEF), Hembygdsförening, Kyrkorådet, Stiftelsen Båtmuseet, och suppleantplatser till 
Kaplangården ek.för, Sandvikstjärns samfällighetsförening. 
Beslöt att Olle skriver brev till alla valda föreningar med uppmaning att utse ledamöter.  

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Beslöt att utöka antalet ordinarie ledamöter till 6 st + ordförande. 

13. Val av ordförande 
Lena Egnell valdes till ordförande 

14. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår 
Omval av Lars Janzén och Elise Tegström på 2 år och nyval av Olle Nygren på 2 år. 

15. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår 
Beslöt att inte välja några suppleanter 

16. Val av två revisorer jämte suppleanter 
Omval av Torbjörn Lindberg och Gustaf Egnell. Inga suppleanter valdes. 

17. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte suppleanter 
Omval av Staffan Lindkvist, Maria Fessé och Aila Grubbström (sammankallande). 

18. Ev. övriga val utöver stadgeenliga val 
Inga förslag till övriga val fanns 

19. Föredragning av budget och verksamhetsplan 
Föreningen har mycket liten inkomst och driver f n endast parkeringsprojektet, som 
beräknas slutföras under 2004/2005. I övrigt finns ingen speciell budget.  
Birgitta Fritzdotter berättade att Kommunen nu planerar en översyn av Kommunens 
översiktplan och vi bör därför ta kontakt för att kunna vara med i denna översyn rörande 
Holmön. 
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20. Styrelsens förslag 
Styrelsen har inga speciella förslag, men redovisar arbetet i de arbetsgrupper som pågår.  
Kommunikationsgruppen har bland annat kontakt med Vägverket om förslag till 
förändringar av turlistan. Efter diskussion med Vägverket ligger nu följande förslag till 
turlista 
Mån – fre  fr Holmön  7.00, (10.00), 14.30, 17.00 
  fr Norrfjärden 8.15, (11.00), 15.30, 18.00 
Lör  fr Holmön  8.00, (10.00), 17.00 
  fr Norrfjärden 9.00, (11,00), 18.00 
Sön  fr Holmön  9.00, 17.00 
  fr Norrfjärden 10.00, 18.00. 
Inom parantes ligger 10-turen som föreslås bara gå sommartid 1/4-30/9. 
 

21. Motioner 
En motion från HAEF har inkommit. HAEF föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att 
utreda förutsättningarna för att bygga en ny affär nere i Byviken. HAEF ber nu att HUF 
leder denna grupp. Efter diskussion var man ense om att frågan bör utredas i ett större 
perspektiv. Beslöt att uppdra åt styrelsen att ta upp detta på nästa styrelsemöte och 
tillsätta en arbetsgrupp att utreda detta. 

22. Övriga av stämman väckta frågor 
Inga övriga frågor var anmälda 

 

Vid protokollet 

 

 

Olle Nygren     Lena Egnell 
Sekreterare     Ordförande 

   Justeras 

 

 

Birgitta Fritzdotter    Birgitta Larsen 
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