
HUF Verksamhetsplan 2022-2023

Styrelsen ska arbeta i enlighet med det idéprogram som antogs på årsmötet 2020, se
.IDÉPROGRAM HUF 2020-2025

Utöver att arbeta i enlighet med idéprogrammat ska styrelsen särskilt fokusera på dessa
punkter under verksamhetsåret 2022-2023:

● Ta fram rutiner och verktyg för hur arbetet i styrelsen ska fungera.

● Skapa goda förutsättningar för arbetsgrupperna att kunna genomföra sina aktiviteter.

Arbetsgruppernas aktiviteter för 2022-2023:

KOM-gruppen:
● Inventera de brister som finns i dagens trafiklösning samt att sammanställa vilka behov av

transporter av personer och gods som finns.
● Framföra de behov och brister som finns till berörda aktörer.
● Arbeta för att den dialog som pågår mellan de berörda aktörerna fortsätter.

Turismgruppen:
● Synliggöra gruppens arbete i sociala medier/hemsida.
● Bjuda in ytterligare turismaktörer.
● Samla in och sammanställa statistik från öns aktörer.
● Samordna evenemang för att undvika krockar, och skapa gemensamt kalendarium.
● Vara representerade i Kvarkenklustret.
● Hålla visitholmon uppaterad.
● Intern kommunikation via Whatsapp.

Blåljusgruppen:
● Få till ett IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) mellan Kommunens räddningstjänst och

Regionens Ambulanssjukvård.
● Verka för bättre dialog mellan räddningstjänsten och larmtjänsten med förbättrad kunskap om

ön och dess förutsättningar.
● Vimeken kommer ut till ön (med tank).
● Utbildning av värnet för IVPA och Vimeken.
● Värnets utrustning kompletteras med bl a sjukvårdsutrustning, kommunikationsutrustning mm

(se verksamhetsberättelse 2021).

https://docs.google.com/document/d/1XIBjZApdcg3Irr46MxxWeCcd70uQbGgr6UAF8DcXzhg/edit


● Aktivt kontakta personer som befinner sig dagligen på ön så de deltar i brandövningen,
utbildningen IVPA och Vimeken

● Vattenplatser ställs iordning så de kan nås med fyrhjuling
● Försöka utverka tillåtelse att utfärda lokala eldningsrestriktioner i händelse av torka

Bo-gruppen:
● Starta upp arbetet i arbetsgruppen är vårt övergripande mål för 2022-2023.

Jordbruksnätverket:
●
● Starta upp gemensam potatisodling på Fåfängan (inkl. försäljning via affären).
● Bereda plats för odlingslotter.
● Ev. aktiviteter kopplade till pollinatörsprojektet.

Omsorgsgruppen:
● Möten och dialog med Umeå kommuns utbildningsdirektör samt kommunens enhet

för pedagogisk omsorg.
● Uppvaktning av för- och grundskolenämnden för att informera om frågan.
● Rusta Prästgården till en lokal för barnomsorg i linje med regelverk för pedagogisk

omsorg i Umeå kommun.
● Eventuellt ansöka om att starta en pedagogisk omsorg på Holmön.


