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Bakgrund:

Gullholmens olika föreningar har fungerat pä ettypperligt sätt under många år, där arbetet

med gemensamma frågorsom Samhälle, Affär, Vägar, Vatten & Avlopp, Kultur,

Parkeringar, Sevärdheter och inte minst trivsetrrågor såsom flertalet sommaralctiviteter

bedrivits under flera föreningars flagg. Under senare år har det visat sig att föreningarnas

betydetse for Guttholnren/Härrnanös framtida uhreckling ökar. Det vi vill åstadkornma får

vi vara beredda att själva ta-ånsvar över. Ett tydligt exempel på detta är vår nya butik där

föreningprnas engagemang, har varit och är, stort och tidskrävande.

Med de senaste 30 årens utveckling I åtanke kan konstateras att utvecklingen går mot flera

gemensamhetsanläggningar (GA),där öns innevånare alltmerfårta hand om traditionella

kommunåtaganden.

Vi har de senaste åren sett flera förändringar i olika verksamhetsområden. Parkeringen på

Tuvewik har gått över från Föreningen Gullholmen (FG) till Gullholmens samfällighets-

förening {GSF). Ytterligare förändringar är nödvändiga. FG's olika åtaganden för
allmänheten så som Stenstugan, Lotsutkiken, tömning av papperskorgar, lekplatsen,

gräsklippning av grönområden, fotbollsplan, bouleplan, julgran, mm. Dessa funktioner som

FG idag förvaltar kommer att behöva en ny huvudman framöver, då FG inte längre kan

bekosta dessa samhällsfu nktioner.

Med detta som bakgrund och framtiden för ögonen ställervi följande förslag:

- Att årsmötet i GSF ställer sig positivt till att GSF styrelse utökas till minst nio personer och

ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en ny organisationsplan och ett juridiskt godtagbart

arbe6sätt vilket innebär att GSF's styrelsä blir en huvudstyrelse på ön och att andra

föreningars nerksarfiheter kan ingå sorn sektio*er i GSF.

Vinsten med detta,är enligtvår mening, attvi kan få fler ideella krafter somgenom sina

professionefla kornpetensornråden kan g€ mer styrka till fu och att de ytterligt

arbetskrävande styrelserollerna som nu existerar kan underlättas av synergieffekterna.
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Resultatet av ovanstående motion bör bli:

*Stärkande av Gullholmen som varumärke
*Ett tydligt samarbete mellan föreningarna.
*Lättare att rekrytera ideella krafter.
*Vi kan samlas under en hemsida.
*Samtal med kommunen och andra parter blir tydligare och bättre.

Med förhoppning om bifall till motionen och en bra förändring för framtiden

Föreningen Gullholmens styrelsemedlemmar
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