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Verksamhetsberättelse HIF 2013-14
Föreningens ändamål
I stadgarna för Häröns Intresseförening (HIF) §2 står det att HIF har som syfte att ”värna om och
bevaka, såväl årsboendes som fritidsboendes, behov och önskemål såsom miljö, sysselsättning, kultur
och natur” vilket HIF s styrelse har som rättesnöre i sitt arbete.

Arbete inom styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Laila Mattiasson
Inger Ögärd
Anna-Greta Beckman
Tommy Adolfsson
Anders Björklund
Titti Larsson
Carina Svantesson

Ordf
Kassör
Sekr
Ord led
Ord led
Ord led
Ord led

Malin Axman
Carin Boberg
Jan Beckman
Gunnar Bjerin

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Webbansvarig, Ersättare

En styrelseledamot har under året avlidit. Efter beslut i styrelsen att låta platsen vara vakant fram till
årsmötet, kommer fyllnadsval att ske i samband med det.
Revisorer har varit Sven Erik Pettersson, Bo Nordström och Ingvar Engström.
Valberedning har varit: Kicki Björklund, Nils-Elis Johansson och Christer Mattiasson
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret 2013-2014. Utöver detta har några
löpande frågor och ärenden hanterats via e-postutskick inom styrelsen. Arbetsgrupper har funnits för
avgränsade aktiviteter/ uppdrag.
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:


I samarbete med FHSF har påpekanden gjorts till kommunen ang angelägenhetsgraden av
helikopterlandningsplats på Härön. Frågan drivs främst av FHSF



I samarbete med FHSF har kontakter skett med Wallhamnsbolaget, Västtrafik och Tjörns
kommun ang färjetrafiken linje 362, samt konsekvenser för personal och kajplatsen på
Härösidan när ny färja kommer. Frågan drivs främst av FHSF



Påtalat brister i rutiner för ambulanstransporter till ansvarig chefläkare



Besvarat remiss ang skötselplan för Häröns naturreservat. Ny skötselplan nu fastställd och
finns att läsa på biblioteket i skolan



Besvarat remiss ang ny Översiktsplan för Tjörns kommun. Ny översiktsplan är nu fastställd
och sammanställning av den finns att tillgå på biblioteket i skolan
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Deltagit i uppföljningsmöte med kommunen om biblioteksverksamhet. Ny ”bibliotekarie” för
HIF är Christer Mattiasson, då Ulrika van Manen pga ändrade arbetsförhållanden avsagt sig
uppdraget. Avtalet gäller fram t o m helåret 2015 (2013-15). Uppföljningar görs två gånger
per år



Haft kontakter med Tjörns kommun ang förbättringar på badplatsen och fortsatt driftavtal



I samarbete med Dyröns Samhällsförening, Åstols Samhällsförening, Tjörnekalvs
Fastboendeförening och Stora Tjörnekalvs Intresseförening påtalat att öarna ska ha samma
service avseende sopor som övriga delar inom Tjörns kommun och ej särbehandlas



Haft fortsatta kontakter med ett flertal myndigheter ang oljesaneringen



Översyn har gjorts av uthyrningsregler, prissättning samt ommöblering i skolhuset, för att
möjliggöra uthyrning, som en inkomstkälla till HIFs verksamhet och medverka till täckning av
husets driftskostnad



Utöver ovanstående har HIFs styrelse hanterat mindre löpande ärenden under året

Aktiviteter under verksamhetsåret


Skolans dag 27 juli 2013 med loppmarknad och auktion



HLR-utbildning samt genomgång av Hjärtstartare lörd 10 augusti 2013



HIFs 30-årsjubiluem 21 september 2013 med Rulles Hot Får som musikanter



Bildvisning Härön under 30 år, 26 oktober 2013, Christer Mattiasson



Julmarknad 7 december 2013



Filmfestival 22 mars 2014 då filmerna Monica Z och The Butler visades



Visor 12 april 2014: Daga Lundsten- samarrangemang med Tjörns kommun



Städdag 30 maj 2014 : längs vägen, på badplatsen, lekplatsen samt i skolans trädgård,
städning av skräpiga vikar



Midsommarfirande 20 juni 2014 på ängen på Stavsundsholmen



Genomfört arbetet med förbättring av lekplatsen genom att ersätta den tidigare
sönderrostade rutschkanan med ett nytt lektorn med rutschkana, som uppfyller gällande
säkerhetskrav



Upptagning av respektive montering av badstegarna på badplatsen

Som ordförande i HIF vill undertecknad tacka styrelsen och medlemmarna för allt nedlagt arbete.
Många personer är involverade i arbetet till gagn för hela Härön. Tack för er insats under året!
Härön 2014-07-09

Laila Mattiasson
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