
Hovenäsets Intresseförenings årsmöte 2018
PROTOKOLL  

Datum: Lördagen den 28 juli 2018

Plats: Hovenäsets Marina

Närvarande: 52 medlemmar (Hushåll), cirka 70 deltagare. 

Ärende
1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Bruno Hedlund öppnade mötet och 

hälsade samtliga välkomna.

2 Röstlängd Röstlängd för mötet fastställdes.

3 Kallelsen till mötet Mötet godkände att årsmötet var kallat i behörig ordning. 

4 Dagordningen Mötet fastställde den föreslagna dagordningen.

5 Presidium Till ordförande för mötet valdes Jan Holmgren
Till sekreterare för mötet valdes Hans Andreasson
Till justerare och tillika rösträknare för mötet valdes Hans 
Pettersson och Johan Grebius

6 Verksamhetsberättelsen Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs och 
godkändes.

7 Årsredovisningen Årsredovisningen för 2017 föredrogs och godkändes

8 Revision och 
ansvarsfrihet

Revisorernas berättelse lästes upp där man bl a föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
Mötet fastställde resultatet och balansräkningen för 2017.
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
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9 Arvode Mötet beslutade att styrelsearvodet skulle vara oförändrat, dvs
befrielse från medlemsavgift och möjlighet att i samband med
ett styrelsemöte avnjuta en måltid på föreningens bekostnad.

10 Medlemsavgift Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall vara 
oförändrad, dvs. 250 kronor per hushåll.

11 Val av styrelse Till ordförande för föreningen på ett år valdes Bruno Hedlund
Till styrelseledamöter på två år valdes Pyttan Hedlund, Bengt 
Palmgren och Hans Andreasson.
Till suppleanter på ett år valdes Bettan Börjesson och Lars 
Almqvist.
(Tidigare valda och med ett år kvar av mandattiden, Gullvi 
Söderberg och Morgan Ceder)

12 Val av revisorer Till revisor på ett år valdes Stefan Neck.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Pär Sundaeus.

13 Val av valberedning Till valberedning på ett år valdes Bengt-Arne Ljung och 
Stefan Ärlund,.

14 Nya stadgar Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya 
stadgar. Se bilaga. För att bli gällande krävs beslut med 
kvalificerad majoritet på ytterligare ett medlemsmöte. 

I samband med diskussionerna om förslaget tog frågan om 
ändamålets "Intresseföreningen skall företräda de boende .." 
upp. Styrelsen förtydligade att uppgiften är att företräda de 
boende som grupp t.ex. gentemot kommunen och andra 
myndigheter, inte att företräda enskilda medlemmar i olika 
frågor.   
 

15 Information från 
styrelsen

Föreningens ordförande Bruno Hedlund informerade om vad 
som är aktuellt just nu och inledde med behovet av fler 
medlemmar som aktivt deltar i föreningens olika "projekt".
Antingen kan man ta kontakt med någon i styrelsen eller svara
på de "platsannonser" som kommer att publiceras på 
hemsidan.

Strategiplan
Under vintern har styrelsen arbetat fram en mål- och 
strategiplan för sitt framtid arbete, där det bland annat tas upp 
styrelsens visioner om ett aktivt och attraktivt Hovenäset. 
En kortvision har publicerats på hemsidan, men om någon vill
ta del av den fullständiga versionen går det bra att kontakta 
någon i styrelsen. 

Spruthuset
Vår föreningslokal "Spruthuset", som invigdes tidigare under 
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dagen, beräknas bli helt klar för användning under hösten.

Bastun
Vi har fått byggnadstillstånd för byggande av bastun nere vid 
Resobadet. Innan vi kan börja planera och börja bygga krävs 
dock att vi  får dispensen från strandskyddet. Besked från 
miljönämnden beräknas komma under hösten.

Gästbryggor
För över ett år sedan lämnades ett s.k. medborgareförslag in 
till kommunen där vi kräver att Hovenäset skall få tillbaka sin 
gästbrygga och sin ångbåtsbrygga. Frågan har ännu inte 
behandlats, och i maj i år skrev styrelsen till samtliga partiers 
ordföranden i kommunen och bad om besked om hur partierna
ställer sig till vårt förslag. Förvånande nog hörde bara 
Sverigedemokraterna av sig, där dom säger sig stödja vårt 
förslag och anser det självklart att varje kustsamhälle skall ha 
möjligheter att ta emot gäster som kommer med båt. Övriga 
partier har efter påstötningar sagt att man inte hunnit behandla
frågan och Socialdemokraterna har lovat återkomma under 
augusti,
Styrelsen uppmanar alla att ta kontakt med "sina" 
partiföreträdare och kräva ett ställningstagande innan valet.

Kapellföreningen
Hovenäsets kapell ägs av Hovenäsborna och står i stort sett 
tomt under hela året och förfaller. Samtidigt saknar Hovenäset
en större lokal där de boende kan samlas. I stället för att låta 
kapellet komma till användning har Kapellföreningens 
styrelse låtit en arkitekt rita ett förslag till församlingshem för 
drygt 4 miljoner kronor att placeras bakom kapellet. Förslaget
har sedan lämnats till Intresseföreningen med uppmaningen 
att ta ansvar för finansieringen och byggandet. 
Intresseföreningen har självklart varken möjligheter eller 
intresse av att det byggs ett församlingshem i anslutning till 
kapellet. Bl a. detta har medfört att Hovenäsbor och tillika 
medlemmar i Kapellföreningen lagt en motion om att 
nuvarande styrelse i Kapellföreningen byts ut och en motion 
om nya stadgar som skapar möjlighet för kapellet att fungera 
som ett församlingshem där en rad aktiviteter, såväl religiösa 
som ickereligiösa, kan bedrivas. 

På Kapellföreningens årsmöte i Askums församlingshem, 
tisdagen den 7 augusti 2018 klockan 11.00 , kommer 
motionerna att behandlas.

16 Övriga frågor En förfrågan om intresset av att spela bridge på Hovenäset 
och en påminnelse om att det är möjligt att hyra kajak 
framfördes. Samtidigt påmindes det om möjlighet att på  
hemsidan ta upp den typen av frågor.
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17 Avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…............................................................. ........................................................
Hans Andreasson Jan Holmgren
Mötessekreterare Mötesordförande

................................................................. ...............................................................
Hans Pettersson Johan Grebius
Justerare Justerare
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