Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland,
torsdagen den 6 november 2008.
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Kerstin
Eriksson.
Inbjudna gäster: Per-Arne Juhlin, Janne Forsblom

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet, speciellt Per-Arne Juhlin och
Janne Forsblom, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomi.
I dagsläget har vi ca 70000 kr i behållning. Magnus kollar på resultatet på marknaden
och går igenom hur fördelningen av 20 % av vinsten skall ske.
5. Registrera bankkontot på föreningen.
I enlighet med tidigare beslut så har Magnus ansökt om att registrera bankkontot på
föreningen.
6. Rapporter.
• Lennart rapporterade att det nu är i stort sett klart med att flytta bänkset och
dylikt till ett kallförråd på Karlit.
• Gunnar rapporterade om Leader+. Ansökan skall göras på Jordbruksverkets
blanketter. I första skedet räcker det med en väldigt enkel ansökan. Gunnar
kontaktar KMK för att komma igång med arbetet igen. Beslutades också att
bjuda in KMK:s styrelse för att diskutera frågan.
• Magnus föreslog att han kan köpa in partytält på sin firma. Föreningarna har
sedan möjlighet att hyra dessa tält.
7. Kommande verksamheter.
Inget nytt uppkom.
8. Hemsida Karlholm.nu.
Per-Arne inledde med att informera och redogöra för hur hemsidan ursprungligen
startades. Den startades som ett Mål 4 projekt med Bo Wadman, dåvarande VD för
Tierpsbyggen, som initiativtagare. För att ”rädda” domänen efter att projektet lades
ned, så köpte Per-Arne domännamnet och har sedan dess drivit och uppdaterat
hemsidan. P g a tidsbrist frågar han Idégruppen om vi vill ta över ägandet. Per-Arne
föreslår att han står för kostnaden för att registrera domänen på Idégruppen.
Årskostnaden står sedan Idégruppen för. Ny webmaster föreslås bli Janne Forsblom

(webmaster för Folkets Hus). Styrelsen beslutade enhälligt att fr o m i dag (6 nov) ta
över hemsidan och att utse Janne Forsblom till webmaster.
9. Övriga frågor.
Beslutades att hålla medlemsmöte den 10 dec kl 18.00 i PRO:s lokal på Karlitplan 7A
10. Avslutning
Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat
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