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Holmön den 22 mars 2020 

 

Årsmöte söndagen den 22 mars 2019 kl. 14 på Prästgården. 

 

Dagordning  
 

1. Årsmötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande Lena Egnell. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

Till årsmötesordförande valdes Lena Egnell och till sekreterare Jorik Otterbjörk.  

 

3. Godkännande av årsmötets utlysning och dagordning 

Årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes. Dagordningen godkändes med korrigering 

av punkt 11, val av styrelseråd. 

 

4. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare  

Till justerare av dagens protokoll valdes Moa Taflin och Karin Lundemark. 

 

5. Upprättande av närvarolista och röstlängd  

Närvarolista upprättades.  

 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse  

Korrigering av verksamhetsberättelse:  

 

HolmöAffären Ekonomisk Förening 

Lena Egnell, Calle Lindkvist 

under perioden 2019-07-01-2020-12-31 -> 2019-07-01-2019-12-31 

förtydliga sommaren 2019 på Prästgårdspunkten 

 

Med dessa korrigeringar godkändes verksamhetsberättelse.  

 

7. Föredragning av resultat- och balansräkning  

Resultat- och Balansräkningen föredrogs och lades till handlingarna.  
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8. Föredragning av revisionsberättelse   

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Fastställande av årsavgift och ev kostnadsersättningar och arvoden till 

förtroendevalda  

Stämman fastställde samma årsavgift som tidigare, 100:- kronor för enskild och 200:- 

kronor för förening eller företag, men med en uppmaning om att styrelsen under 

kommande verksamhetsår ska reda ut frågan ordentligt.  

 

11. Information om styrelseråd 

De sex föreningar som tidigare suttit HUF:s styrelse (HolmöAffären Ekonomisk Förening, 

Hamnföreningen, Holmöns Byamän- och samfällighetsförening, Stiftelsen Holmöns 

Båtmuseum, Holmöns Hembygdsförening och Sandvikstjärns samfällighetsförening) har 

alla tackat ja till att vara med i styrelserådet.  

 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Valberedningens förslag om sju ordinarie ledamöter varav en ordförande godkändes.  

 

13. Val av ordförande  

Till ordförande valdes Joar Sandström (1 år till 2021).  

 

14. Val av styrelseledamöter för vilka mandattiden utgår  

Till omval valdes Calle Lindkvist (2 år till 2022), Lena Egnell (2 år till 2022) och Olle 

Nygren (2 år till 2022). Nyval av Maria Furberg (2 år till 2022). Kvar i styrelsen är Jorik 

Otterbjörk (1 år kvar till 2021), Joar Sandström (1 år kvar till 2021) och Moa Taflin (1 år 

kvar till 2021).   

 

15. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandattiden utgår  

Inga suppleanter valdes.  

 

16. Val av två revisorer jämte suppleanter  

Till revisorer omvaldes Marlene Sandström och Gustaf Egnell. 

 

17. Val av två ledamöter i valberedningen  

Till valberedning valdes Elenor Nordström (sammankallande) och Maria Hedblom.  

 

18. Ev. övriga val utöver stadgeenliga val – Bygdegårdsdistriktets stämma och SRF 

Stämman beslöt att hänskjuta till styrelsen att utse representanter i Skärgårdarnas 

Riksförbund respektive Bygderådet 
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19. Föredragning av budget och verksamhetsplan  

Budget och verksamhetsplan redogjordes för och godkändes.  

 

20. Förslag om ändring av föreningens stadgar 

Inga förslag om stadgeändringar förelåg.  

 

21. Motioner 

Motionerna Idéprogram till HUF 2020-2025 och Pollinatörer på Holmön redogjordes för 

och godkändes.  

 

22. Övriga förslag från styrelse och medlemmar 

Inga. 

 

23. Övriga av stämman väckta frågor 

Thorbjörn informerade om att han undersöker möjligheterna för att ha taxiverksamhet på 

ön.  

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Jorik Otterbjörk, mötessekreterare 

 

 

…………………………………………………… 

Karin Lundemark, justerare 

 

 

…………………………………………………… 

Moa Taflin, justerare 

 


