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Protokoll från extra årsmöte lördag den 19 januari 2008  
på Holmöns skola kl.12.30 
 
Detta extra årsmöte hölls efter beslut på det ordinarie årsmötet den 22 september 
2007. 
 
Närvarolista cirkuleras och bilägges detta protokoll 
 
1. Mötet öppnas 

Lena Egnell hälsade det 20-talet närvarande välkomna till denna extra 
årsträmma och ett efterföljande Formumöte. 
 

2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare för mötet 
Lena Egnell valdes till mötesordförande och Olle Nygren till mötessekretera-
re. Vidare valdes Aila Grubbström och Elise Tegström till justerare. 
 

3. Fråga om mötet behöriga utlysande 
Mötet befanns vara behörigt utlyst 
 

4. Eventuella tillägg till §§ 1-2 i stadgarna beträffande ansluten förenings 
ev. ekonomiska ansvar för HUF:s ekonomiska förhållanden. 
Vid årsstämman den 22 september framfördes önskemål om en stadgeänd-
ring där det skulle fastslås att andra föreningar med representanter i HUF 
styrelse inte skulle ha något ekonomiskt ansvar för HUF verksamhet. 
Styrelsen fick i uppdrag att bereda detta till ett förslag till stadgeändring att ta 
upp till ett extra årsstämma.  
 
Styrelsen har undersökt frågan och kunnat konstatera att förslaget till stadge-
ändring inte kan göras då samtliga ledamöter i en styrelse har samma ansvar. 
Efter kontakter med bl a Bolagsverket och Länsstyrelsen lämnar styrelsen 
detta förslag:  
 

Vice Ordförande: Kassör:  Sekreterare: Bankgiro 
Lena Egnell Lars Janzén Olle Nygren 5511-6834 
Kyrkvägen 14 Gabrieljansvägen 2 Jongården Berguddsvägen 14 Organisationsnummer 
918 03 Holmön 903 54 Umeå 918 03 Holmön  
090 – 55 169 090 – 98 181 090 – 55 008 Webportal 
lena.egnell@umea.se 09098181@bredband.net olle.nygren@holmon.com www.holmon.com 
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HUF gör ingen ändring av stadgarna. När HUF beslutar om att ett projekt 
som medför ekonomiska åtaganden ska genomföras initerar HUF detta 
genom att tillsätta en separat projektgrupp med egen ekonomi, som hålls 
separat från HUF ekonomi. Detta innebär att även om HUF är initiativtagare 
så kommer HUF inte att ha några ekonomiska intressen i projektet. Detta 
förfaringssätt underlättar även om projektet, efter en inital fas med ev bidrag, 
ska övergå i en kommersiell verksamhet. Detta är samma lösning som tilläm-
pades när projektet med utvecklingsplanen genomfördes 1999/2000.  
 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
 

5. Mötet avslutas 
Lena Egnell förklarade den extra årsstämman avslutad  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Olle Nygren 
 
 
 
 
Justeras: 
  Aila Grubbström  Elise Tegström 

 


