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Verksamhetsberättelse HIF 2012-2013
Arbete inom styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Laila Mattiasson
Tommy Adolfsson
Titti Larsson
Lennart Augustsson

Inger Ögärd
Inga Markhede
Carina Svantesson
Carin Boberg

Gunnar Bjerin
Jan Beckman
Malin Axman
Fredrik Stjernberg

Revisorer har varit Sven Erik Pettersson, Bo Nordström och Ingvar Engström.
Årsmötet utsåg valberedning bestående av: Christer Mattiasson (sammankallande) och Kicki
Björklund
Räkenskapsår = kalenderåret 2012. Verksamhetsår för styrelsen skiljer sig och infaller mellan
årsmötena i juli 2012 – juli 2013.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret 2012-2013. Ett möte ställts in pga
bristande antal ärenden. Några av ledamöterna har deltagit via telefon, något möte har endast varit
telefonmöten. Löpande mindre frågor och ärenden har även kunnat hanteras via e-postutskick inom
styrelsen.
Tack vare den nya samarbetsformen har styrelseledamöterna sluppit resor under den mörka
årstiden, och fler personer har kunnat delta i mötena. Nyhetsbrev från styrelsen har skickats ut via
hemsida, epostlista och anslagits på färjan resp. i posthuset.
Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen och de uppgifter man åtagit sig har på ett ansvarsfullt
sätt blivit utförda.

Under verksamhetsåret har styrelsen hanterat följande ärenden:
•

Badplatsen vid Stavsund: Förhandlingar med kommunen om ansvaret för badplatsen. Efter
förhandling har man kommit överens om att kommunen kvarstår med huvudansvaret, vilket
innebär att man dyker vid trampolinen inför varje badsäsong för att kolla
bottenförhållandena samt kontrollerar utrustningen. HIF sköter vissa åtaganden; isättning /
upptagning av badstegar, städning av badplatsen, löpande kontroll av förhållandena samt
rapportering till kommunen vid avvikelser, vilket tillsammans ger HIF ett föreningsbidrag.

•

Färjan: Med anledning av upphandling av färjetrafiken krävde Västtrafik av entreprenören
att ny färja skulle levereras till Härön senast 130630. Entreprenören påbörjade arbetet med
anskaffning av ny färja baserad på 30 sittplatser inomhus. FHSF och HIF agerade gemensamt
för att få en färja anpassad För behovet på Härön, bla godshantering. HIF har medverkat vid
två möten, samt i skriftväxling i ärendet. FHSF driver frågan vidare, då en del av ärendet
påverkar vattenområdet och färjetilläggningsplats på FHSFs mark. HIF hålls informerad. Ny
leveranstid för färjan är beräknad november/december 2014.
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•

Ny översiktsplan för kommunen, ÖP 12: HIF har avgivit remisssvar till kommunen.

•

Hjärt-lung-räddning (HLR) och hjärtstartare: Initierat behovet till räddningstjänsten av att få
hjärtstartare till ön och att undervisning i dess användning. Hjärtstartare finns på plats i
brandboden vid lekplatsen, samtliga färjeskeppare har utbildats i användning. HIF erbjuder
HLR- utbildning 2013-08-10. Anmälan till Laila Mattiasson direkt (0304-664052) eller via
hemsidan.

•

Dalbergen: Medverkat i kontakter mellan markägaren och FHSF/ HSVA/ KHSF
(Vägföreningen) avseende planer kring Dalbergen.

•

Helikopterlandningsplats: Skickat skrivelse tillsammans med FHSF om
helikopterlandningsplats

•

Biblioteksverksamheten: Avtalet har förlängs ytterligare tre år (2013-15). Avtalet innebär att
HIF får ett driftsbidrag, ett bokbidrag samt möjlighet till kulturaktivitet förlagd till Härön.
Biblioteket bemannas av bibliotekarie respektive HIF-person varannan gång. Möjlighet att
beställa litteratur via huvudbiblioteket finns. Uppföljningar görs två gånger per år.

•

Oljesaneringen: Kontakter har hållits med MSB, Länsstyrelsen, Tjörns Kommun,
Räddningstjänsten efter beslutet om att avsluta saneringen innan all olja blivit
omhändertagen. Skrivelse sänts iväg. Beslut kommit om att saneringen återupptas fr o m
2013-06-10 och omfattar främst området ute vid Räbbe vikar.

•

GRACE-projektet: Kontakter ägt rum med projektledaren. Två vandringar har ägt rum med
guidning på initiativ från Länsstyrelsen

•

Ny skötselplan för naturreservatet: Remiss har inkommit till HIF ang uppdatering av
nuvarande skötselplan. Styrelsen har beslutat att inkomma med svar, vilket ska avges senast
2013-08-05. Samtlig häröbor kan inkomma med synpunkter till styrelsen, som bearbetar
synpunkter i remissvaret. Blädderex finns i posthuset, anvisning för nedladdning av
materialet finns på hemsidan.

•

Möte Tjörns kommunledning: Möte ägt rum 2012-11-14 för att uppmärksamma
kommunalrådet Martin Johansen om förhållenden på Härön. En rad frågor tagits upp till
diskussion och debatt.

•

Lekplatsen: Medlemmar har inkommit med önskemål om att rusta upp lekplatsen. Förfrågan
skickats ut till några av de yngre barnfamiljerna på ön, som inkommit med ett önskemål om
utformning. Olika alternativa lösningar diskuteras inom styrelsen. Som ett första led i
förbättringen utfördes en röjning av sly/mindre träd i samband med städdagen, med
godkännande från berörda markägare. För att vara en säker lekplats krävs att ett antal
normer uppfylls, vilket innebär en relativt hög kostnad. Arbetet fortgår.

•

Löpande ärenden: Planering av aktiviteter och fördelning till olika arbetsgrupper har
hanterats under hela verksamhetsåret.
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Aktiviteter under verksamhetsåret
•

Skolans dag 2012-07-28 med loppmarknad och auktion.

•

Föredrag av Lars E. Larsson 2012-11-17 om ”Prosten och sillen”

•

Julmarknad hölls 2012-12-08

•

Filmfestival i 2013-02-09 februari respektive mars med utvalda filmer: Midnatt i Paris,
Afrikas Drottning. Tack vare ett stort intresse och starkt önskemål från deltagarna
upprepades festivalen 2013-03-09 nu med filmerna- Searching for Sugar Man samt En
oväntad vänskap

•

Författarbesök 2013-04-27: Anders Källgård berättade om öar och öbor i Sverige och runt
om i värden. Arrangemanget skedde i samarbete med Tjörns kommun.

•

Städdag 2013-06-08: längs vägen, på badplatsen samt i skolans trädgård. Röjning på
lekplatsen samt städning av stränder i Grönviken.

•

GRACE – information om pågående arbete i naturreservatet hölls 2013-06-15av Lisa Karnfält
och Kaisa Malmqvist från Länsstyrelsen.

•

Midsommarfirande på ängen på Stavsundsholmen. Blev uppdelat på två dagar på grund av
regn och blåst.

Som ordförande i HIF vill undertecknad tacka styrelsen och medlemmarna för allt nedlagt arbete.

Härön 2013-07-10
Laila Mattiasson / Gunnar Bjerin
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