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Holmön söndag 27 augusti 2006 
 

Kallelse till årsmöte 
 

lördag den 16 september kl. 12.30 på skolan 
 
Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna till Holmöns Utvecklingsforums 
årsmöte. Vi ser fram emot att så många som möjligt deltar på mötet och gärna blir 
medlemmar i HUF. 
Vi har för avsikt att under detta årsmöte göra någon form av utvärdering av den gångna 
sommarens turlista för färjan, inför nästa sommar, tillsammans med vår färjeledschef Ulf 
Carlsson. Även turistfrågan vill vi diskutera på årsmötet för att redan nu kunna börja fundera 
på hur vi kan marknadsföra Holmön bättre och vad vi kan göra för att locka ut fler turister. 
Samtliga medlemmar har motionsrätt och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tio 
dagar före årsmötet. 
Inbetalningskort bifogas medlemsbreven men kommer också att finnas på skolan på årsmötet. 
Medlemsavgiften är 100:- per familj och 200:- per förening eller företag. 
 
Dagordning 

1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
3. Godkännande av årsmötets utlysning 
4. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare 
5. Upprättande av närvarolista och röstlängd 
6. Föredragning av verksamhetsberättelse 
7. Föredragning av resultat- och balansräkning 
8. Föredragning av revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av årsavgift och ev kostnadsersättningar och arvoden till förtroendevalda 
11. Beslut om vilka föreningar som skall erbjudas plats i styrelsen 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter 
13. Val av ordförande 
14. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår 
15. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår 
16. Val av två revisorer jämte suppleanter 
17. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte suppleanter 
18. Ev. övriga val utöver stadgeenliga val 

- Val av styrelserepresentant till Skärgårdarnas Riksförbund 
19. Föredragning av budget och verksamhetsplan 
20. Styrelsens förslag 
- Utvärdering av den gångna sommarens färjturlista 
- Utveckling av turismen 
21. Motioner 
22. Övriga av stämman väckta frågor 

 
Styrelsen genom Lena Egnell 


