Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen
den 12 juni 2012 kl 18:30-20:00
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, , Bo S Englund, Magnus Johansson, Jarl Holmström (gäst)
Frånvarande: Gunnar Jansson, Håkan Ståhlberg, Carl-Bertil Wallin, Birgitta Lindegren
1. Mötets öppnande
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet
öppnat.
2. Sekreterare för mötet
Då ordinarie sekreterare anmält förhinder utsågs Bo S Englund till sekreterare för
mötet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
4. Ekonomi
Magnus redogjorde för det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är 45 000 kr.
5. Karlholmsdagen den 2 juni
Dagen genomfördes i miserabelt väder ( +4 gr, storm och ca 50 mm regn). Utställare i
Vita magasinet gav1.650 kr, kaffe 875 kr. Konserten med Raymond Björling besöktes
av endast 40 personer och kollekten gav 1.315 kr. Annonser kostade 8.000 kr.
Kulturbidrag erhölls från Tierps kommun med 5.000 kr. Totalt blev det en
nettokostnad på ca 23.000 kr.
6. Historik om Karlholmsbruk
Jarl Holmström, Ambricka, som inbjudits till mötet, berättade om den historik han
skrivit om Karlholmsbruk. En del avsnitt ska kollas upp med hjälp av bl.a. Bosse,
Britta Eriksson och ev. någon ytterligare sakkunnig innan vi trycker upp det.
7. Hembygden runt 7 juni
Ordförande Lars Gustafson rapporterade från bussresan med årskurs 6 och läraren
Agneta Olsson. 12 elever deltog och med på resan var Magnus Johansson, Lars
Gustafson och Bengt Jansson som guider. Besök gjordes vid bl a Snatra brygga,
Kolerakyrkogården, Avrättningsplats mellan Västland och Skärplinge, Västlands
kyrka, Hembygdsgården, Bönebacken m.fl. platser. Resan blev mycket uppskattad av
deltagarna.
8. Midsommarfirandet 22 juni
Karlholmsbuggarna ansvarar för klädning av stången torsdag den 21 juni kl 17:00.
Firandet börjar kl 15:00 på midsommarafton. Socialdemokratiska föreningen ansvarar
för fiskdammen. Ev kommer något lotteri och kaffeförsäljning.
9. Affischtavlorna i bygden
Många av tavlorna är i dåligt skick. Bosse fick i uppdrag att kolla upp detta bl a med
kommunen.

10. Ungdomsgrupprum
Ungdomar som ibland träffas i Vita Magasinet eftersöker ett ”eget grupprum”. Bosse
fick i uppdrag att kolla upp detta med Tierpsbyggen och ev Folkets Hus.
11. Vykortstävlingen
Förslag att dela upp den. En för unga upp till 18 år, och en för äldre. Tre priser/tävling.
Ordförande fick i uppdrag att ordna affisch och annons. Allt ska vara klart till 14 jan
2013.
12. Lekplatsen vid Karlholms kyrka
Det blir ett öppet hus vid lekplatsen i Västland i sommar. Besök skall också göras vid
lekplatsen i Stadsträdgården i Uppsala. Ansökan och skiss skall sedan skickas till
Tierps kommun.
13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 25 september kl 18.30 i PRO lokalen.
14. Avslutning
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter
mötet avslutat.
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