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Verksamhetsberättelse HIF 2011-2012
Arbete inom styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Laila Mattiasson
Tommy Adolfsson
Monica Johansson
Lennart Augustsson

Inger Ögärd
Carina Schramm
Carina Svantesson
Fredrik Stjernberg

Gunnar Bjerin
Jan Beckman
Malin Axman
Mikael Larsson

Revisorer har varit Sven Erik Pettersson, Bo Nordström och Ingvar Engström.
Årsmötet utsåg valberedning bestående av: Christina Nordfeldt (sammankallande), Thomas Karlsson
och Eva-Stina Roth.
Räkenskapsår = kalenderåret 2011. Verksamhetsår för styrelsen skiljer sig och infaller mellan
årsmötena i juli 2011 – juli 2012.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret 2011-2012. Styrelsen har prövat
nya arbetsformer vilket inneburit att några av mötena har 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:
•

Förhandlingar med kommunen om ansvaret för badplatsen. Kommunen vill att HIF är helt
ansvarig mot att få ett driftbidrag. HIF vill ej ta ett totalansvar. Efter förhandling har man
kommit överens om att kommunen kvarstår med huvudansvaret, men HIF sköter vissa
åtaganden, som ger ett föreningsbidrag.

•

Över syn av el-kablar samt elinstallation i skolan med fler vägguttag och jordfelsbrytare.

•

Initierat behovet till räddningstjänsten av att få hjärtstartare till ön och att undervisning i
dess användning. Utbildning planeras till sommaren 2012.

•

Tagit fram ny fotokalender för 2012

•

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

•

Avlämnat Remissvar till kommunen angående Översiktsplan 2012
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•

Skickat skrivelse tillsammans med FHSF om helikopterlandningsplats

•

Uppföljningsmöte med kommunen om fortsatt biblioteksverksamhet.
Förberett att avtalet förlängs ytterligare tre år (2013-15). Slutligt beslut tas i samband med
budgetbeslut i kommunen.

Aktiviteter under verksamhetsåret
•

Skolans dag juli 2011

•

Föredrag om resa i Vanuatu i Söderhavet. Laila och Christer Mattiasson berättade.

•

Filmfestival i skolan med två utvalda filmer: ”En alldeles särskild dag” och ”The King’s
Speach”

•

Julmarknad hölls i december

•

Sångprogram i skolan: ”Allt mellan himmel och hav” med Elisabeth Wikberg och Mikael
Dunder

•

Underhållning ”Ostindienfararen Giötheborg III i ord och bild” med Kurt Johansson och Ove
Andersson.

•

Städdag : längs vägen, på bad-och lekplatsen samt i skolans trädgård. Röjning av sortering av
inventarier i skolans kök skedde i anslutning till detta.

•

Midsommarfirande på ängen på Stavsundsholmen

•

Sommarfest i samarbete med Magasinet. Rulles Hot Får (med fem man) underhöll med
gladjazz.

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

Härön 2012-07-09
Laila Mattiasson / Gunnar Bjerin
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