Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen
den 13 september 2011.
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan
Ståhlberg.
Frånvarande: Carl-Bertil Wallin, Bengt Andersson.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet
öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Föregående protokoll.
Protokollet från 21 juni justeras på nästa möte.
4. Ekonomi.
Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 118 000
kr. Jämfört med 2010 är det ett plus på 10000 kr.
Vår assistent Ingvor Ek skulle ha slutat 30 september, men Lennart Berg har pratat
med arbetsförmedlingen och lyckats få en förlängning till 30 mars 2012.
Styrelsen beslutade att köpa två st serveringstält av Magnus Johansson. Magnus kollar
marknadspriser och lämnar offert till Idégruppen. Styrelsen beslutade även att det
tredje tältet som ägs av Folkets hus skall köpas av Idégruppen. Kontakt skall tas med
Folkets Hus om pris för detta.
Styrelsen beslutade att ge webmaster Janne Forsblom ett presentkort på restaurant
Kungsådran på Laxön, som en uppskattning för hans arbete med hemsidan.
5. Årsplanering för Idé- och utvecklingsgruppen.
Julmarknad.
Årets julmarknad blir den 4 december kl 14-17 vid ”Järnaffären”. Britta, Magnus,
Bertil tillfrågas om de vill ingå i arbetsguppen för julmarknaden.
Grupper till övriga arrangemang bestäms på medlemsmötet den 18 oktober.
6. Wesslandia.
a) De nya uteplatserna på Wesslandia upplevs positivt.
b) Instrumenten i samlingssalen är i dåligt skick. Beslutades att undersöka om det
är möjligt att bidra till ett bättre piano.
7. Lekplatsen vid Karlholms kyrka – Hur går vi vidare?
Frågan om lekplatsen tas på medlemsmötet. Lasse kontaktar fastighetssamordnare på
Tierps kommun.

__________

8. Övriga frågor.
Tonerkassetten till kopiatorn behöver bytas. Diskuterades om vi istället skall köpa en
ny kopiator då den vi har är gammal och i dåligt skick. Beslutades att prata med
Lennart Berg för att höra med honom vad vi behöver.
Bosse tog upp frågan om en uttagsautomat vid Konsum i Karlholm. Styrelsen gav
Bosse i uppdrag att göra en skrivelse till Konsum Gävleborg.
Gunnar informerade att han inte fått kontakt med Tierps kommun angående livbåten i
bruksdammen.
Framfördes en förfrågan från Madeleine Sidestål om utställningsplats i fönstret i
”Järnaffären”. Styrelsen ställde sig positiv till detta, men avvaktar i väntan på svar från
Tierpsbyggen vilka planer de har för lokalen.
9. Nästa möte.
Nästa möte blir ett medlemsmöte den 18 oktober kl 18.30. Håkan skickar till till Janne
Forsblom för publicering på hemsidan.
10. Avslutning.
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter
mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan
_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

