Mötesanteckningar förda vid möte angående Havsnäs Bönhus framtid.
Datum: 2013-08-24 kl.1400 Plats: Lilla Salen Havsnäs Bönhus.
Sten Sundquist hälsade alla välkomna till mötet.
Till Ordförande för mötet valdes Sten Sundquist
Till att föra anteckningar vid mötet valdes Ulf Palmqvist.
Kallelse till mötet har gjorts skriftligt med "lapp" i lådan, via anslagstavlor samt via hemsidan
havsnäs.se.
Ordförande gjorde sedan en ingående presentation – genomgång av alla mötesdeltagare.
Som deltagare med rösträtt vid mötet antecknades:
Anna-Brita Knutsson, Peter Persson, Siv Persson, Gudrun Näsström, Britt-Inger Sundkvist,
Ulf Palmqvist, Erik Jönsson ( Bygdeföreningens ordförande),
Helen Olsson (Sundkvist), Emma-Britt Nilsson, Anna Pousette med sonen Odin,
Frans Strömgren, Britt Strömgren, Astrid Sundquist, Kerstin Nilsdotter, Ingeborg Forsmark,
Nils-Olov Havemo, Sten Sundquist.
Dvs 17 röstberättigade.
Ordförande berättade sedan att syftet med mötet var att bevara ”Bönhuset” och finna nya
användningsområden för detta. Detta pga. att de medlemmar som varit aktiva och bedrivit
verksamheten inom föreningen, dvs EFS missionshusförening i Havsnäs, stadigt har minskad och att
inget intresse finns att fortsätta med den verksamheten.
För att fortsättningsvis bevara Bönhuset så krävs en breddning av verksamheten så att huset
kommer till användning. De senaste åren har det inte varit i bruk överhuvudtaget.
Ingen Gudstjänstverksamhet har bedrivits och kyrkan har inget intresse av att bedriva egen
verksamhet där.
Kyrkan är inte heller beredd att betala husets driftkostnader. Enligt Emma-Britt är dock kyrkan
beredd att betala 700:- för ”lokalkostnader” per Gudstjänsttillfälle.
Detta gäller även fortsättningsvis.
Ulf Palmqvist, som de senaste åren skött kassörskapet åt EFS föreningen istället för sin mor,
valdes att "tillfälligvis" sköta EFS föreningens kassa tills en ny förening tagit över.
Vidare informerades om föreningens ekonomi och byggnadens status, samt om nuvarande
förenings skattestatus.
Havsnäs EFS Missionshusförening står som egen ägare av fastigheten med eget org. nr.
Fastigheten ägs inte av EFS centralt.

Sten lämnar därefter ordet fritt att föreslå hur situationen ska lösas till allas och husets bästa.
En kort sammanfattning över förslagen:
Nils-Olov Havemo anser att det är viktigt med husets fortsättning. Han berättar sedan om husets
historia från 1922 och framåt.
Nils-Olov anser vidare att det är viktigt att inte betona de religiösa, utan musik och annan kulturell

eller liknande verksamhet ska vara det viktiga.
Många förslag kommer från de andra närvarande:
Musikgudstjänst med betoning på de musikaliska, Konserter, Kulturens Hus, Musikgudstjänst i
midsommartid, Kultur – författarafton.
Utställningar av konstnärer och deras alster mm. , Musik i midsommartid. Sommarkonsert.
De närvarande anser ganska samfällt att byggnaden är lämpad för musikverksamhet och annan
kulturell och andlig verksamhet, bl.a. pga. husets goda akustik.
Samt att bygga verksamheten på kultur och inte religion, så att alla ska känna sig välkomna i
föreningen.
Sten föreslår sedan att en ny förening bildas för detta.
Föreningens namn föreslås till Havsnäs Kulturförening.
Mötet röstar om detta och en övervägande majoritet röstar "ja".
Till Ordförande för denna nya förening valdes Nils-Olov Havemo.
Som medlemmar i föreningen anslöt sig:
Anna-Brita Knutsson, Gudrun Näsström, Helen Olsson (Sundkvist) , Emma-Britt Nilsson, Anna
Pousette, Kerstin Nilsdotter, Ingeborg Forsmark, Nils-Olov Havemo och Sten Sundquist.
Det beslutades att denna nya förening skulle samlas för eget möte, efter detta mötes slut.
Sten informerade om gången vid EFS föreningens avslut, och att man i helgen gör detta i Öjarn med
deras Bönhus, som övergått i privat ägo.
Där hålls en slutgudstjänst med Bönhusets avkristnande.
Vidare informerade han om EFS mellannorrland åsikt i fallet.
Gången för gamla EFS Missionshusförening i Havsnäs upphörande, blir att de få kvarvarande
föreningsmedlemmarna träffas och fattar ett beslut i frågan om föreningens avslut, och överlåtelse
av fastigheten och tillgångarna till nya föreningen.
Sten Sundquist som är ordförande kallar till möte, angående detta.
Mötet avslutades.
Efter detta möte samlades den nya föreningens medlemmar för sin förenings första möte.

