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Protokoll från årsmöte den 27 september 2008  
 
1. Årsmötet öppnas 

Lena Egnell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 Lena Egnell valdes till ordförande och Olle Nygren till sekreterare 
 
3. Godkännande av årsmötets utlysning 

Kallese till mötet har anslagits på affären och skolan samt på Holmöportalen och befanns 
vara behörigt utlyst 
 

4. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare 
Birgitta Fritzdotter och Lars Bernhardsson valdes till justerare och rösträknare 
 

5. Upprättande av närvarolista och röstlängd 
Närvarilista cirkuleras 
 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse 
Lena Egnell visade dokument med verksamhetberättelsen med datorprojektor som 
deltagarna kunde läsa under mötet 

 
7. Föredragning av resultat- och balansräkning 

Lars Janzén  föredrog den eknomiska redogörelsen. Vi har fått in fler medlemsavgifter 
beroende på att många inte betalade förra året. Föreningen har därför gjort en mindre vinst 
i år. Största utgiften är kostnader för Holmöportalen. Den ekonomiska redogörelsen 
godkändes. 

 
8. Föredragning av revisionsberättelse 

Thorbjörn Lindberg föredrog revisonsberättelsen. Revisonsberättelsen godkändes 
 

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

 
10. Fastställande av årsavgift och ev kostnadsersättningar och arvoden till 

förtroendevalda 
Årsavgiften lämnas oförändrad till 100 kr 
Inga arvoden ska utgå. 
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11. Beslut om vilka föreningar som skall erbjudas plats i styrelsen 
Styrelsen föreslog att HUGO utgår men kallas till möten när det rör deras verksamhet. 
Förslag kom att uppmana jaktlaget att gå med i HUF och till nästa år få en plats i 
styrelsen. Beslöt att erbjuda plats i styrelsen till:   
Ordinarie platser. 
Samfällighetsföreningen 
Hembygdsföreningen 
Holmöaffären ekonomisk förening 
Stiftelsen Båtmuseet 
Hamnföreningen 
 
Suppleant platser  
Kaplangården 
Sandviktjäns Samfällighetsförening 
Verksamhetsrådet Sävar Holmöns Församling 
 
Adjungering 
HUGO 
 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 
Beslöt att styrelsen ska ha 6 valda ledamöter och en vald ordförande.  

 
13. Val av ordförande 

Till ordförande omvaldes Lena Egnell. Lena accepterade under förutsättning att en 
arbetsgrupp tillsätts för att till nästa årsmöte ha förslag på en ny ordförande. 

 
14. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår 

Till ledamöter omvaldes Lars Janzén och Elise Tegström och nyvaldes Birgitta Fritzdotter 
 
15. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår 

Inga suppleanter valdes. Suppleant platser till föreningar (se pkt 11). 
 
16. Val av två revisorer jämte suppleanter 

Till revisorer omvaldes Gustaf Egnell och Thobjörn Lindberg. Suppleant platsen 
lämnades vakant. 

 
17. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte suppleanter 

Till valberedning omvaldes Aila Grubbström, Maria Fessé och Staffan Lindkvist, som 
sammankallande. 

 
18. Ev. övriga val utöver stadgeenliga val 

- Val av styrelserepresentanter till Skärgårdarnas Riksförbund 
Styrelsens förslag är att vice ord väljs till 1.a repr och ordf som 2.a repr. Stämman valde 
enligt styrelsens förslag  
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19. Föredragning av budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har ingen verksamhetsplan utom att vi ska fortsätta med parkeringen och bevaka 
myndigheternas agerande. 
 

20. Styrelsens förslag (denna punkt behandlades efter punkt 21) 
- Parkeringsregler, finansiering och avgifter av nya parkeringen 
Gunnar Bäckström redogjorde för styrelsens förslag till finansiering av de löpande 
kostnaderna för parkeringen.  Diskussion följde.  Önskemål om bra uppmärknign så att 
bilarna inte parkeras med för stora luckor. Förslag att avvakta med att erbjuda elstolpe och 
carport. Beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en enkät om behovet och ta fram ett 
förslag till avgiftsfinansiering baserad på styrelsens förslag. Gruppen består av Valter 
Holmberg, Olle Nygren som sammankallande, Lars Janzén och Kent Stecksén. Förslag 
skall presenteras vid Forummöte under vintern.  
 

21. Motioner (denna punkt behandlades före punkt 20) 
Holmöns samfällighetsförening uppmanar HUF att leva upp till löftet att tillgodose 
samfällighetsföreningens medlemmar med parkeringspplatser. Beslut enl punkt 20 
kommer att visa behov och beslut om lämplig fördelning kan därefter tas. 

 
22. Övriga av stämman väckta frågor 

- Frågan om fiskeförbud innanför 3-m kurvan. Beslöt att HUF lämnar över denna fråga till 
Samfällighetsföreningen, med uppgift om de som är föreslagna att ingå i en arbetsgrupp 
för detta arbete. Birgitta berättade att hon i sitt arbete haft kontakt med 
Kustfirskareförbundet.  

 
23. Mötet avslutas 

Lena Egnell tackade alla deltagare och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Olle Nygren 
 
 
 
 
Justeras 
 
 Lars Bernhardsson  Birgitta Fritzdotter 
 


