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Protokoll från HUFs årsmöte den 16 september 2006-09-16 
 
1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Lena Egnell hälsade alla välkomna till årsmötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Lena Egnell valdes till ordförande och Olle Nygren till sekreterare för dagens möte. 
 

3. Godkännande av årsmötets utlysning 
Mötet har annonserats på affären och skolan samt på webben. Mötet befanns behörigen 
utlyst. 
 

4. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare 
Till justerare och rösträknare valdes Elise Tegström och Bo-Gunnar Pettersson 
 

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

6. Föredragning av verksamhetsberättelse 
Lena Egnell föredrog verksamhetsberättelsen som visades på OH. Mötet godkände 
verksamhetsberättelsen utan kommentarer. 
 

7. Föredragning av resultat- och balansräkning 
Kassör Lars Janzén redogjorde för räkenskaperna. Föreningen har tillgångar på ca 55 000 
kr och den ekonomiska verksamheten är blygsam. Intäkterna är i huvudsak 
medlemsavgiften på ca 2500 kr/år samt intäkter från fika och sommarträffen. Utgifterna är 
främst webportalen på ca 4000 kr/år.  
 

8. Föredragning av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av kassör Lars Janzén och lades till handlingarna utan 
kommentarer. Lars Janzén fick en fråga om parkeringen och informerade om läget när det 
gäller gruskrossning. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 



10. Fastställande av årsavgift och kostnadsersättningar och arvoden till förtroendevalda 
Mötet beslöt att inga arvoden utgår och att medlemsavgiften förblir oförändrad 50 kr för 
enskilda personer och 100 kr för juridiska personer (föreningar och företag). 
 

11. Beslut om vilka föreningar som skall erbjudas plats i styrelsen 
Idag är ordinarie platser erbjuda till Samfällighetsföreningen, Hembygdsföreningen, 
HAEF, Kyrkorådet, Stiftelsen Båtmuseet, samt suppleantplatser till Kaplangården, 
Sandvikstjärns Samfällighetsföreningen. Beslöt att även erbjuda HUGO en suppleantplats 
i styrelsen, i övrigt inga förändringar. 
 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Beslöt att antalet styrelseledamöter är oförändrat elva samt att antalet suppleanter ökas till 
tre. 
 

13. Val av ordförande 
Lena Egnell omvaldes som ordförande för ett år. 
 

14. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår 
Olle Nygren, Lars Janzén och Elise Tegström omvaldes på två år. 
 

15. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår 
Beslöt att de tre suppleantplatserna erbjuds till Kaplangården, Sandvikstjärnen och 
HUGO. Föreningarna uppmanas anmäla till HUFs styrelse vilka personer man utser som 
representanter. 
 

16. Val av två revisorer jämte suppleanter 
Till revisorer omvaldes Gustaf Egnell och Torbjörn Lindberg på ett år. 
 

17. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte suppleanter 
Till valberedning omvaldes Maria Fessé (sammankallande), Staffan Lindkvist och Aila 
Grubbström på ett år. 
 

18. Ev. övriga val utöver stadgeenliga val 
a. Val av styrelserepresentant till Skärgårdarnas Riksförbund 

Till representanter valdes Lena Egnell och Gunnar Bäckström. Mötet ansåg även 
att andra kan få följa med till dessa möten om intresse finns. 

 
19. Föredragning av budget och verksamhetsplan 

Då ingen speciell ekonomisk verksamhet planeras har ingen budget för 2007 upprättats. 
Inte heller någon verksamhetsplan finns upprättad då inga speciella aktiviteter planeras, 
utöver den sedvanliga löpande bevakningen av viktiga frågor för Holmön. 
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20. Styrelsens förslag 
Styrelsen lämnade inga förslag utöver det som redan har eller kommer att diskuteras på 
mötet. 
 

21. Utvärdering av den gångna sommarens färjturlista 
Göran Burén redogjorde för enkät som delats ut under senaste månaden. Det har kommit 
in 80 enkätsvar.  
Fördelning av svaren på de tre frågorna är: 
fråga 1: Tid för mitt-i-dagen turen. 65 tyckte det var bättre i fjol och 15 i år 
fråga 2: Tid för fredag em turen. 66 tyckte det var bättre i fjol och 14 i år 
fråga 3. Tid för lördag fm turen. 47 tyckte det var bättre i fjol och 33 i år 
 
Diskussion följde om hur vi ska kunna få in ytterligare synpunkter. Mötet valde att i 
storgrupp lista positiva och negativa synpunkter med nya turlistan och färjan idag 
 

Positivt Negativt 
Färjan går på jämna klockslag 
Samma färjetider både lör/sön 
Lättare att pendla 
Sön morgontur hela året 
Skolbarnsturerna  
Hantverkare får längre arbetsdag på Holmön 
3 dgr/v 
Kortare resdag för smärre besök/ärenden 
(Fm-em alt mellan em turerna) 
Senare morgontur på lördag 
Går extratur om det är fullt i Norrfjärden 
Färjan har sjukjour 
TICen med SMS-info 
Kaffeautomaten 
Djurburar 

Turisterna kommer sent (12.40) med 
nuvarande sommarturlista 
Dåliga bussanslutningar med nya 
turlistan 
Olika tider olika dagar (vinter) 
Enbart sen em tur 3 drg/v 
Ingen sen extratur fre em (juni-sept) 
Färjan går senare på lördag morgon 
Dålig info om att färjan avgår tidigare då 
det är fullt men återkommer senare. 
Inga sittplatser för djurägare (ute) 
Inte handikappvänligt 

 
 
Att färjan avgår tidigare när det blir fullt men återkommer med vändande tur måste anslås 
TYDLIGT framförallt i Norrfjärden. Om det blir fullt på em turen till fastlandet och om 
man inte kommer med första färjan är ett problem speciellt för skolklasser med bokade 
bussar som då inte väntar utan extra kostnader. 
 
Till mötet med Anders Werner nästa fredag (22 sept) så var mötet överens om att vi pre-
senterar resultatet av enkäten som en opinionsyttring. Vi ska även framhålla alla de andra 
behov som tidigare har framförts. Vi ska understryka att det finns olika behov (dagspend-
lare, skolbarn, fritidsboende och dagturister) som inte är tillfullo tillgodosedda med den 
nuvarande turlistan. Vidare att vissa behov kan tillgodoses utan extrakostnader t ex att 
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flytta sommarturen mitt i dagen till 10.00. Det medför även att synkronisering med nuva-
rande bussturlista uppnås för denna tur. 
 

22. Utveckling av turismen 
Styrelsen har beslutat att en grupp ska arbeta med denna fråga. Göran Burén har fått i 
uppdrag att hålla i detta och knyter till sig de som är intresserade. Info kommer via web 
och e-post samt alla uppmanas lämna förslag till aktiviteter mm. Mötet föreslår att Birgitta 
Fritzdotter också ska ingå i gruppen. Hon accepterar. 
 

23. Motioner 
Inga motioner har kommit in 
 

24. Övriga av stämman väckta frågor 
Inga övriga frågor 

 
 
 

 
Vid protokollet 

 

 

Olle Nygren 

 

 

 

Justeras: 

 Elise Tegström  B-G Pettersson 
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