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Styrelsen har bestått av sju ledamöter, Joar Sandström (ordförande), Maria Furberg (sekreterare), Olle Nygren
(kassör), Calle Lindqvist (ledamot), Jorik Otterbjörk (ledamot), Lena egnell (ledamot) och Moa Taflin (ledamot).
Revisorer har varit Marlene Sandström och Gustav Egnell
Valberedning har bestått av Elenor Nordström (sammankallande) och Maria Hedblom
Under perioden 2020-03-22- 2020-02-24 har vi haft åtta protokollförda styrelsemöten, ett årsmöte och ett
styrelserådsmöte. Mötena har framförallt skett digitalt på grund av rådande pandemi. Två forummöten
arrangerades utomhus under sommaren, ett möte den 6 juni och ett 11 juli.
Under första halvan av 2020 slutfördes EU-projektet “Holmömodellen - Förstudie kring servicelösningar i
skärgård och landsbygd”. Projektets syfte var att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen
kan stärkas på Holmön. Projektet har finansierats med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och
med stöd från Umeå kommun.
HUF har arrenderat Prästgården av Sävar Holmöns församling och som ett led i att förvärva fastigheten bildade
HUF ett aktiebolag, Holmöns Bybgdebolag AB. Bolaget registrerades under juli 2020 och ägs i dagsläget till 97%
av HUF. Resterande aktieägare är privatpersoner och företag som investerat i företaget. Bolaget har en särskilt
tillsatt styrelse och har från och med årsskiftet 2020/2021 tagit över hela ansvaret för Prästgården.
Kom-gruppen, som arbetar med att förbättra färjesituationen, har under året bestått av Petter Lämås,
sammankallande, Olle Nygren, Lena Egnell, Bernt Holmgren och Catrin Rydbjer.
Under året har vi drivit parkeringen i Byviken och under året har vi arbetat för att upprätta ett arrendekontrakt
med markägaren Holmön Byamän och samfällighetsförening. När vi har ett nytt arrendekontrakt öppnas
möjligheter för att ta betalt för alla bilar som använder parkeringen. På så vis får vi en ekonomi för att sköta och
underhålla parkeringen.
Vid årsskiftet 2019/2020 lanserade vi en ny hemsida, www.holmon.se, som ersätter den gamla hemisan
www.holmon.com. Den pensionerade hemsidan kommer att finnas kvar på internet som ett arkiv. Utöver denna
hemsida har vi även hemsidan www.visitholmon.se.
Arbetet med att förbättra situationen i händelse av olycka har fortsatt. Denna fråga är svår att driva då den berör
många externa parter. För att intensifiera detta arbete föreslår styrelsen att denna fråga ska lyftas fram särskilt
inför kommande verksamhetsår.
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