Verksamhetsberättelse HIF 2015-16
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”, samt att
förvalta skolhuset, vilket HIF:s styrelse har som rättesnöre i sitt arbete.
Arbete inom styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordföranden: Laila Mattiasson
Kassör: Inger Ögärd
Sekreterare: Anna-Karin Jansson
Ordinarie ledamöter: Anna-Greta Beckman, Anders Björklund, Mikael Larsson, Carina Svantesson
Ersättare: Malin Axman (t.o.m 16.03.28), Stellan Willén, Per Johansson, Gunnar Bjerin
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 7 protokollförda möten under verksamhetsåret 2015-2016. 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.
Ett extra medlemsmöte hölls den 12 september 2015 med anledning av att HIFs årsmöte godkände
stadgeändring på årsmötet, 150709. Enligt stadgarna ska ändring av stadgar ske genom beslut på två
medlemsmöten, varav minst ett är årsmöte, och två månader måste förflyta emellan mötena. De stadgar som
beslutades på årsmötet 150709 fastställdes vid detta möte.
Nio nyhetsbrev från styrelsen har skickats ut via hemsida, epostlista och anslagits på färjan resp. i posthuset. Ett
arbete pågår med att samla in så många e-postadresser till medlemmarna som möjligt.
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:
•
Ihop med FHSF har kontakter upprätthållits med Wallhamnsbolaget, Västtrafik och Tjörns kommun ang
färjetrafiken linje 362, samt bryggor på båda sidor sundet. Under verksamhetsåret har FHSF och HIF
tecknat avtal med Tjörns kommun avseende färjelägena, pendelbåtparkering och möjlighet för
kommunens personal från tekniska nämnden att använda skolhuset för lunchraster. Avtalet löper på 20
år.
•
HIFs ”bibliotekarie”, Christer Mattiasson, och Tjörns kommuns bibliotekarie, Johanna Lundqvist, som 		
kommer en gång/månad till ön, har upprätthållit biblioteksverksamheten under hela året. Avtalet med
kommunen avseende biblioteksverksamheten löper 2016–2018. 		
•
HIF har diskuterat badplatsen med Tjörns kommun. Sommaren 2015 fick vi åtgärdat bryggan som
förstördes under stormen januari 2015. I samband med det fick vi en matta till trampolinen.
Denna kommer vid tillfälle att sättas upp. Efter många diskussioner har vi under våren 2016 fått
sandsäckar från kommunen. Sanden har krattats ut av boende på ön. Tyvärr fick vi inte tillräckligt med
sand, så arbetet kommer att fortsätta.
•
Nya ordningsregler, uthyrningsregler och uthyrningstaxa har beslutats. Uthyrningsverksamheten fungerar
väl och sommaren 2016 är helt fullbokad.
•
Uppfräschning i form av målning och tapetsering har gjorts av lägenhetens vardagsrum i skolhuset.
•
En ny luftvärmepump har installerats i skolhusets samlingssal.
•
Fönster i skolsalen och entrén är bytta i skolhuset liksom en källardörr och ett källarfönster.
•
Styrelsen har fattat beslut om att teckna avtal med Fiberföreningen om framtida anslutning.
•
Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att Härön nu fått en helikopterlandningsplats - något som
HIF i samarbete med FHSF drivit under många år.

Aktiviteter under verksamhetsåret 2015–16
2015
•
Skolans dag hölls i 18/7.
•
12/9 hölls filmfestival med visning av två filmer i skolhuset.
•
Berättarträffar har hållits varannan måndag i skolhuset hela året.
•
28/11 hölls julpub i skolhuset med mat, lotterier, sång och musik.
2016
•
23/1 hölls en vinprovning för föreningens medlemmar med gäster.
•
13/2 hölls filmfestival i skolhuset och två filmer visades.
•
21/5 arrangerades musikquiz i HIF:s regi i skolhuset.
•
Städning på badplatsen, lekplatsen och trädgården vid skolan samt oljning av bänkar med mera
genomfördes 5 och 11/6.
•
Midsommarfirande på Holmen 19/6
•
Under vecka 27 har en fotoutställning om Häröns historia visats i skolhuset baserad på berättarträffarna.
•
7-10/7 höll Klövedals församling kustkyrka i skolhuset med föredrag, musikprogram och gudstjänst i 		
samarbete med HIF.
•
Två knopkurser arrangeras under juli månad.
•
En akvarellkurs i HIF:s regi planeras till 19-20/7.
Styrelsen tackar alla medlemmar för allt nedlagt arbete under året.
Många personer är involverade i arbetet till gagn för hela Härön. Tack för er insats!
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