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Verksamhetsberättelse HIF 2014-15
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
Carin Boberg
Anders Björklund
Mikael Larsson
Carina Svantesson

Ordf
Kassör
Sekr
Ord led
Ord led
Ord led
Ord led

Malin Axman
Stellan Willén
Jan Beckman
Gunnar Bjerin

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Webbansvarig, Ersättare

En styrelseledamot hoppade av pga personliga skäl innan första ordinarie styrelsemöte hade hållits.
Valberedningen aktiverades och ett extra medlemsmöte hölls 2014-09-07 där fyllnadsval hölls.
Mikael Larsson valdes då till ordinarie ledamot till 2016.
Revisorer har varit Stefan Sjögren, Bo Nordström och Ingvar Engström.
Valberedning har varit: Kicki Björklund (sammankallande), Nils-Elis Johansson och Lasse Larsson
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret 2014-2015. Utöver detta har flera
löpande och några angelägna frågor och ärenden hanterats via telefonmöte respektive 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:


Nytt el-avtal för skolan har tecknats



Ihop med FHSF har kontakter skett med Wallhamnsbolaget, Västtrafik och Tjörns kommun
ang färjetrafiken linje 362, samt bryggor på båda sidor sundet. Ett antal möten har hållits
mellan FHSF och HIF, samt mellan föreningarna och kommunen. Samarbetet avbrutits med
FHSF och FHSF driver ensam frågan vidare. Önskemål finns om ”uppehållsrum” för
kommunens personal från tekniska nämnden. Frågan är under behandling.



Haft två uppföljningsmöte med kommunen om biblioteksverksamhet. HIFs ”bibliotekarie” är
Christer Mattiasson och Johanna Lundqvist, som kommer en gång/ månad till ön. Möjlighet
att beställa litteratur finns på motsvarande sätt som för alla bibliotek. HIF och kommunen har
tecknat ett nytt 3-årigt avtal för perioden 2016-2018. Avtalet innebär ett driftsbidrag till HIF,
samt ett ”bokbidrag” för inköp av ny litteratur. Uppföljningar av avtalet görs två gånger/år
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Tät kontakt har hållits med kommunen angående skador på badplatsen, som stormen Egon
förorsakade. Ny brygga är nu färdigbyggd, vilket HIF är tacksam för. Driftsbidrag utgår till HIF
för den strandstädning som görs, samt att HIF ansvarar för att sätta i respektive ta upp
badstegarna.



Utrett frågan om möjlighet till eventuell bastu i Stavsund. Konstaterats att det i nuläget inte
finns möjligheter att gå vidare med frågan.



Nya ordningsregler och uthyrningsregler tagits fram



Förslag till nya stadgar tagits fram, vilket presenteras på årsmötet



Uppfräschning i form av målning och tapetsering har gjorts av fd vävkammaren, numera
”sovrummet”



Inventering har skett och komplettering av inventarier, främst till köket, har gjorts



Kontakt hålls med HSS ang ansvar för boulebanan



Kontakt hålls med HSVA inför nedläggning av HSVA



HIF har försökt hålla sig à jour med frågan om Sunna Marina. HIF har inte agerat i frågan



HIF deltagit i första informationsmöte i Långekärrs skola, angående bildande av fiberförening
i Klövedal. Frågan överlämnats till KHSF (Vägföreningen) som utsett representanter; Jan-Erik
Lindström och Christer Mattiasson. Mer information lämnas under ”övriga frågor” på
årsmötet

Aktiviteter under verksamhetsåret 2014-15


Extra medlemsmöte hölls 7 september gällande fyllnadsval till styrelsen



Allmän brandövning planerades till 4 oktober, med syfte att dels visa hur utrustning fungerar,
dels att bränna rishög väster om lekplatsen. På grund av kraftig blåst fick eldningen ställas in.



Skolans dag 19 juli med loppmarknad och auktion



Informationsmöte för nya Härö-bor ägde rum 2 augusti, där alla öns olika föreningar
presenterades



Leif & Ingrid Lachonius berättade om en resa på floden Lena i Sibirien 27 september



Irländsk pubafton med Black Porter hölls lördagen 29 november. Kvällen inleddes med glögg
och julvisor



Egon Nilsson från Skärhamn berättade om ”Sjöliv under 100 år; 1914-2014”, lördag 7 mars



Storstädning i skolhuset skedde 2 maj, då vinden, köket och skåp i skolsalen städades



Städning på badplatsen, lekplatsen och trädgården vid skolan samt oljning av bänkar, röjning
i hallarnas garderober genomfördes 6 juni



Midsommarfirande på Holmen 19 juni

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 2015-06-27

Laila Mattiasson

150627 HIF Verksamhetsberättelse utkast.doc

2 (2)

