Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland,
tisdagen den 28 september 2010.
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Britta
Eriksson, Lennart Backman, Ale Mattsson, Bertil Hillbom, Ulla Pernestål, Bengt Andersson,
Ingegerd Martinelle, Bertil Hillgren, Carl-Bertil Wallin.
1.

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Därefter förklarades mötet
öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs. Efter detta godkändes dagordningen.

3.

Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll har skickats ut till föreningarna. Protokollet ansågs
därmed föredraget och då ingen hade något att tillägga lades protokollet med
godkännande till handlingarna.

4.

Ekonomi.
Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. I dagsläget finns det ca 73 000 kr
på plusgiro och kassa.
• Tackfesten som var den 25 september gav ett underskott på ca 5700 kr,
vilket dock var väntat.
• Karlholms marknad gick även den med ett underskott på ca 3800 kr. Då är
inte sponsorintäkterna medräknade då dessa skall fördelas på samtliga
verksamheter som föreningen har.
• Midsommarafton gick däremot med vinst, ca 4000 kr. Detta arrangemang
var i samarbete med Folkets Hus. Vinsten delas lika med FH.

5.

Rapporter.
• Planeringen av fotoutställning i gamla Järnaffären fortsätter. Karlit skänker
material att sätta upp fotografier på. Utställningen blir både digital och med
pappersfoton.
• Guidegruppen planerar att ha en turistinformation i entréslussen till
Järnaffären.
• Framkom förslag på att fräscha upp skyltfönster med t ex gardiner och lite
färg. Lennart pratar med Tierpsbyggen om de står för material till det.
• Dokumentationen av material i hembygdsgården är nu gjort så långt det går.
Nu är det upp till Hembygdsföreningen att ta över arbetet och gå vidare.
• Ett nytt lås är monterat i skolmuséet.
• Ett tackbrev till alla knallar och sponsorer kommer att skickas under hösten,
där man tackar för medverkan och hälsar välkomna tillbaka till Karlholms
marknad 2011.

6.
•
•
•

Julmarknad
Årets julmarknad blir den 5 december. I år kommer vi att hålla till i gamla
Järnaffären.
Lennart skickar en förfrågan till medlemsföreningarna o de vill ha någon
verksamhet då.
Den tillsatta kommittén jobbar vidare med planeringen. Styrelsen fick dock i
uppdrag att ordna med underhållningen.

7.

Skrivelse till kommunen.
Idé och utvecklingsgruppen har gjort en skrivelse till Tierps kommun angående
skötsel av yttre miljön, se tidigare protokoll.
Uppkom en fråga om träden längs bruksgatan. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka
om de går att ta bort med hänvisning av trafiksäkerheten efter gatan.
Beslutades även att vi skall prata med ägaren av ”Norge” och Herrgården om
skötsel av fastigheten och gräsytorna. Gunnar pratar med ägaren.

8.
•

Karlholms marknad.
2011 års marknad blir den 4 juni. Som vi sagt tidigare prioriteras
inköp/tillverkning av en köksvagn. I övrigt se tidigare protokoll.

•

Midsommar.
Styrelsen föreslår att vi lägger ned dansen på kvällen, och istället fokuserar på att
utöka aktiviteterna på eftermiddagen. Mötet beslutade enhälligt enligt styrelsens
förslag.

9.

10.

Kommande verksamhet.
Dansbanan måste tas upp innan vintern. KMK har höststädning den 9 oktober då
de kan ta på sig att lägga upp den på scenen. Någon ur styrelsen behöver dock vara
på plats för att instruera hur den skall läggas.

11.
•

Övriga frågor.
Lennart Backman tog upp en fråga om PRO:s danser. Även svårigheten att
rekrytera av nya medlemmar togs upp. Danserna går allt sämre och sämre och
frågan är hur länge de kan ha sina danser.
En fråga om var allt material och dokumentation från scouterna i Karlholm finns.
Frågan undersöks vidare.
Carl-Bertil framförde ett tack till de som ordnade Tackfesten.

•
•
12.

Avslutning.
Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

____________________________

_______________________________

Håkan Ståhlberg

Lennart Berg

