Protokoll fört vid styrelsemöte för Idé och utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, tisdagen den 13 mars 2012
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Håkan Ståhlberg, Magnus Johansson, Bo S Englund, Bengt
Andersson, Carl-Bertil Wallin.
Övriga: Lennart Backman (adj. revisor)
§1

Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade styrelsen välkomna, och började med att läsa en dikt om planeterna
Venus och Jupiter. Därefter förklarade han mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen föredrogs, och lades med godkännande till handlingarna.

§3

Styrelseprotokoll från den 15 nov samt 24 jan.
Protokollet från den 15 november föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
Protokollet från den 24 januari föredrogs:
• Diskuterades om att Idégruppen skall köpa en tavla av Gunilla Jansson, med motiv från
Karlholm. Tanken är att tavlan därefter skall skänkas till Wesslandia. Gunilla ska dock ha rätt att
använda tavlan vid utställningar o dylikt. Tavlan kostar 6.000 kr. Styrelsen beslutade enhälligt att
köpa tavlan. Invigning och avtäckning sker vid ett lämpligt tillfälle. Bosse och Lars ordnar detta.
• Magnus föredrog förslag på hyrestaxa för de partytält som Idégruppen köpt. Taxan för tälten är
1.500 kr/st inkl belysning. Bord: 75 kr/st. Bänkar: 25 kr/st. Styrelsen beslutade enligt
föreliggande förslag.
• Busstur ”Hembygden runt”: Föreslås att Idégruppen tar kostnaden för buss. Lars jobbar vidare
med detta.
• Bryggbåtstur för rörelsehindrade: Lars har varit i kontakt med Thomas Eriksson på KMK. Han är
intresserad av att gå vidare med frågan. Lars jobbar vidare tillsammans med Thomas med detta.
• Vykortstävling: Diskuterades priser till vinnare av en sådan tävling. Ett alternativ som
diskuterades var att trycka upp ett antal vykort som vinnarna får. Lars jobbar vidare med det.
I övrigt hänvisas till protokollet från den 24 januari. Protokollet lades därefter med godkännande till
handlingarna.

§4

Lekparken vid Karlholms kyrka
Föreligger ett förslag från föräldrar på utformning av lekparken vid Karlholms kyrka:
• Det bör finnas gungor och babygunga
• Sandlåda
• Mindre rutschkana
• Gungbräda eller gunghäst eller något liknande
• Litet hus att gå in i – med små, stora bord för att ”fika” vid.
• Finns även ”klätterborg” som rutschkana och ett litet hus. En sådan finns vid församlingshemmet
i Västlands lekpark.
• Ett staket runt hela lekparken är ett ”måste” för projektet.
Svenska kyrkan i Västlands församling har beslutat att upplåta del av markområdet vid kyrkan till en
eventuell lekplats, OM olika instanser ( Länsstyrelsen, Tierps kommun etc.) godkänner och tar på sig
skötseln, och att det sköts bra. Annars kommer upplåtelsen att upphöra.
Föreslås att Idégruppen anslår 30000 kr till lekparken och att Idégruppen står som ansvarig för lekparken.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§5

Valborgsmässoafton
Lars informerade att det är klart med en sånggrupp från kyrkokören som sjunger in våren vid
Bruksdammen.
I övrigt så frågar Bosse de som tidigare varit arbetsgrupp om de kan arbeta med detta även i år.
Magnus ordnar med fyrverkeri.
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§6

Årsmötet
•
•
•
•

•
•
§7

Övriga frågor
•
•
•

§7

Valberedningen har börjat sitt arbete.
Förslag till verksamhetsberättelse föredrogs. Den godkändes efter en del redaktionella ändringar.
Håkan mailar den till Lars som kopierar upp ca 30 st till årsmötet.
Efter årsmötet så kommer Lennart Berg, Ingvor Ek och eventuellt Roland Dahlberg att visa en
presentation av foton.
Då FAS 3 projektet går mot ett slut, så diskuterades en avtackning av de som varit inblandade,
Lennart Berg, Ingvor Ek och Roland Dahlberg. Diskuterades en gåva värd ca 3.000 kr/ person till
Lennart och Ingvor. Bosse kontaktar Roland och bjuder in honom, och hör med honom om
eventuell gåva.
Lars kontaktar Lokaltidningen Norra Uppland för att sätta in en annons om årsmötet.
Lars frågar Ulla Pernestål om fikabröd till årsmötet.

Bengt Andersson avsäger sig omval som suppleant p g a hälsoskäl.
KMK har i ett mail meddelat att de inte kommer att ta på sig att klä midsommarstången i år.
Magnus meddelade att KGoIF har visat intresse för att arrangera midsommarfirandet.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir konstitueringsmötet i anslutning till årsmötet den 27 mars.

§9

Avslutning
Ordförande Lars Gustafson tackade mötesdeltagarna för ett bra möte, och förklarade därefter mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

__________________________

________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson
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