Protokoll fört vid årsmöte med Idé- och Utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, onsdagen den 8 mars 2017
Plats: Idé- och Utvecklingsgruppens lokal, Karlitplan 2

Närvarande: 13 st medlemmar i IoU Karlholm- Västland

1. Årsmötets öppnande
IoU:s ordförande Gunnar Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Godkänns. Årsmötet har utlysts 2 veckor före årsmötet, medlemmarna via medlemsinbetalningskorten för 2017,
Facebook och Karlholms hemsida karlholm.nu.

3. Val av ordförande för årsmötet
Bo S Englund

4. Val av sekreterare för mötet
Marie Trana Andersson

5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Ulla Östlund och Kerstin Eriksson

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2016
Bo S Englund läser igenom verksamhetsberättelsen och Magnus Johansson går igenom redovisningshandlingarna, inga
synpunkter från de närvarande på mötet. Årsmötet godkänner berättelsen och redovisningshandlingarna.

7. Revisorernas berättelse för år 2016
Göran Humling läser revisorernas berättelse för 2016. Årsmötet lägger berättelsen till handlingarna.

8. Fråga om fastställande av balansräkning för år 2016
Bokslutet godkännes och läggs till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godkänner

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för år 2017
Årsmötet beslutar om att arvoden blir lika som år 2016, vilket betyder, 0 kr till arvoden för styrelse och revisorer. För
enskilda utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil.

11. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften för år 2018 fastställs till oförändrat 100 kr/år för medlem och förening.

13. Val av ordförande på två (2) år
Årsmötet väljer Per-Arne Juhlin till ny ordförande

14. Val av en (2) styrelseledamot på två (2) år
Årsmötet väljer Marie Berglund, omval och Jens Hillbom, nyval.

15. Val av två (2) styrelseersättare på ett (1) år
Årsmötet väljer Gunnar Jansson och Marie Trana Andersson, båda nyval.

16. Val av en (1) revisor på två (2) år
Årsmötet väljer Ulrich Lundeberg, omval.

17. Val av en (1) revisorersättare på (1) år
Årsmötet väljer Birgitta Lindegren, omval.

18. Val av ledamot i valberedningen på två (2) år
Vakant tills vidare

19. Rapporter
Magnus Johansson berättar att Idé- och Utvecklingsgruppen fått investeringsbidrag på 30.000 kr för att rusta upp
Bagarstugan med bland annat en luftvärmepump, ny matta till bagardelen i stugan och ommålning. Dessutom ett
verksamhetsbidrag på 8.000 kr, också det från Tierps Kommun.
Idé- och Utvecklingsgruppen har även fått betalt från Tierps Kommuns Kultur och Fritid för det ideella arbete som
skedde i och med bygget av nya lekplatsen Lekholmsbruk. Sammanlagt var det 200 timmar ideellt arbete som gjordes i
parken.

Per-Arne Juhlin informerar om den arbetsgrupp som jobbar med att få till ett utegym i Dammparken. Gruppen har
kommit så långt som att de gjort bidragsansökningar och väntar på svar.
Per-Arne Juhlin meddelar också om den Kanotled som planeras gå från Tämnaren till Karlholm. Det är
Upplandsstiftelsen som står som projektledare och har gjort en Leaderansökan.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

21. Avslutning
Årsmötets ordförande Bo S Englund tackar de medlemmar som kommit till årsmötet. Tackar även styrelsen för det
gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till.

Vid protokollet

Justeras

Dag som ovan

____________________________________

____________________________________

Marie Trana Andersson

Bo S Englund (mötets ordförande)

____________________________________
Ulla Östlund
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Kerstin Eriksson

