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     PROTOKOLL 

Datum 

   2020-09-08  
 
 

Styrelsemöte HKFF 

Datum: 2020-09-08 

Tid: kl 16 

Plats: Skypemöte 

Närvarande: Linnea Byström 

 Kia Olsson -  

 Catharina Nyberg Törnlund -  

 Eva Jonsson -  

 Christer Mohlin -  

 Håkan Öhman -    

 Ulrika Olsson -  

   

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte 

 

2. Val av sekreterare för mötet 
Kia Olsson valdes till sekreterare för dagens möte 

 

3. Val av justerare av mötesprotokoll 
Ulrika Olsson valdes till justerare för dagens mötesprotokoll 

 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen för dagens möte godkändes 

 

5. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll. 

Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna 

 

6. Ekonomi 
Linnea Byström rapporterar om föreningens ekonomiska ställning.3630 kr kvar efter 

renoveringen av stugan på Lungön. Sammanställningen av slutsumman för renoveringen är 

inte fastställd. Johanne har skickat ut faktura till kommunen, Hemab och Härnösandshus men 

de pengarna har inte kommit in än. 

 

7. Information från sektionerna 
Golf:  

En aktivitet, en tävling i maj ställdes in pga Corona. Finalen i kommunmästerskapet har 

genomförts i Sollefteå  i början på september med ca 25 deltagare. Distriktsmästerskap för 

kommunanställda genomfördes i Stockholm där Christer Mohlin, Håkan Öhman och Mathias 

Åström deltog. Det ska kollas upp om fler deltagare vill följa med till nästa gång som då får 

stå för kostnaden själv, återkommer med mer information kring det. 
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     PROTOKOLL 

Datum 

   2020-09-08  
 

Vandring: 

Datum fick ändras på vandringen. Det blev samma runda som en gång tidigare då de var 

många som hade problem att gå långt. Eventuellt blir det en ny vandring efter älgjakten. 

Lungöstugan: 

Det blev jättefint efter renoveringen. Brädfodringen har bytts på två sidor och det är tre nya 

fönster insatta. Hemab har sponsrat med tunnor som hyresgästerna för tömma själva, på 

Hemsön eller att de tar med till Hemab. Linnea köper nya fönsterlampor. Det har varit fyra 

uthyrningar i sommar. Det har varit fint och städat efter dem och inga klagomål har 

framförts. Linnea och Katarina bestämmer ett datum för utstädning. Förslag kom upp om att 

införskaffa förbränningstoaletter. 

Gympan: 

Både gympan och vattengympan är inställd under höstterminen då ledarna är +70 år. 

Innebandyn: 

Fredagar kl 11 med start 11 september, anmälan görs till Fredrik Westman. Håkan Öhman 

förmedlar informationen och kollar intresset på sitt jobb. 

Jakt: 

De är i full gång. Inga aktiviteter för tillfället. 

 

8. Övriga frågor 
Christina Norberg går i pension i november, Linnea kollar upp angående avtackning. 
 
Vid inköp måste man ha kvitto som ska skickas till Johanne Lundgren. 
 
Hälsoutmaningen är det inte så stort intresse för. Linnea kollar om det går att skicka ut 
information i chefskanalen att vi finns så vi når ut till flera. Vi kan sponsra till aktiviteter men 
det är arbetsgrupperna som får håll i dem själva. 
 
Önskemål fanns om fiske i någon sjö. 
 
Önskemål fanns att genomföra en ny skidresa, om de fungerar med aktuella restriktioner.  
 
Önskemål om uppstart på Lungön. 
 

9. Datum för nästa möte 
Datum för nästa möte meddelas senare 

 

Ordförande tackar för visat intresse och engagerat deltagande i dagens möte 

Vid pennan/ Kia Olsson 

 

Underskrift justerare Underskrift Ordförande 

Ulrika Olsson Linnea Byström 

 


