Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen
den 25 september 2012 kl. 18:30
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Gunnar Jansson, Håkan
Ståhlberg, Carl-Bertil Wallin, Lennart Backman (revisor).
Frånvarande: Birgitta Lindegren
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet
öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Ekonomi.
Magnus redogjorde för det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 53.000 kr.
4. Utvärdering av sommaren.
Midsommarfirandet i år blev lyckat med många besökare. Lekledare var Birgitta
Wahlström och på dragspel Rolf Hedlund. Vi hade lotterier, kaffeförsäljning och
fiskdamm. Kvällen innan hade Karlholmsbuggarna klätt stången.
Resultat:
Intäkter:

lotteri:

4.705 kr

Utgifter:

lotteri:
Gage:
Annonser:

2.444 kr
1.200 kr
705 kr

Resultat:

+356 kr

Konserten med Åsa Jinder den 30 augusti, som arrangerades av Kultur o
Guidegruppen gav en nettoförlust på ca 4.000 kr. Enligt tidigare styrelsebeslut skall
Idégruppen bidra att täcka upp eventuell förlust. Styrelsen beslutade efter förslag från
Magnus att bidra med 1000 kr.
5. Jarl Holmströms historik om Karlholmsbygden.
Bosse, Britta och Jarl jobbar vidare med frågan.
6. Lekplatsen vid Karlholms kyrka.
Styrelsen beslutade att projektet läggs i träda till vidare.
7. Affischtavlorna.
Inget nytt i frågan. Bosse kollar med Kultur o fritid på Tierps kommun.
8. Ungdomsrum i Karlholm.
Magnus kollar med Folkets Hus om det går att ordna något utrymme där. Den
ekonomiska biten måste också lösas. Det bör även kallas till en träff med ungdomarna
och Folkets Hus för att klargöra behovet etc.
Tierpsbyggen genomför nu en projektering av lokalerna i ”Järnaffären”. Lokalerna
skall byggas om till andra ändamål. Skall vara klart till april-maj 2013. Vi kommer
därmed inte att få disponera lokalerna längre. Gunnar fick i uppdrag att kolla med

Tierpsbyggen om vi får behålla en förrådsdel. Vi kommer att meddelas i god tid innan
lokalerna skall vara tömda.
9. Vykortstävlingen.
Inget nytt i frågan. Lars arbetar vidare med frågan.
10. Bryggbåtsturer.
Lars har varit i kontakt med Bengt-Olof Jansson angående båtturer med en
pontonbryggbåt i Karlholms skärgård. Turen kommer att gå från Vita Magasinet till
Båtklubbens klubbstuga på Hundsharen. Fika serveras vid klubbstugan. Preliminärt
kommer detta att ske i maj-juni 2013. Kostnaden är 1.500 kr/heldag. Kostnaden delas
lika mellan Svenska kyrkan och Idégruppen. Lars jobbar vidare med detaljerna kring
båtturerna.
11. Riksdagsmannabesök.
Den 5 oktober får vi besök av riksdagsman Gunilla Carlsson (m). Idégruppen
representeras av Bo S Englund, Lennart Backman och Carl-Bertil Wallin. Lunch
serveras på Minnas.
12. Övriga frågor.
Nästa möte blir ett medlemsmöte, tisdagen den 23 oktober kl. 18.30 i PRO lokalen.
Årets julmarknad blir den 9 dec. kl 14.00-17.00. P.g.a. ombyggnad av ”Järnaffären” så
har vi inte längre tillgång till den. Förslag på att vara på planen utanför PRO lokalen.
Gunnar kollar med Tierpsbyggen. Lars kollar med Kyrkan och skolan om Luciatablå.
Magnus, Håkan och Bosse hjälper till i förberedelserna.
Golvet på dansbanan får ligga kvar.
Styrelseledamöter som hyr Idégruppens tält och tillbehör betalar 50 % av normal
hyrestaxa.
Lars informerade om hjärtstartare, se bilaga.
Västlands kyrka firar 150 årsjubileum. Firandet äger rum i Västlands kyrka den 28 o
30 september.
Bosse informerade om Tierps kommuns vänorter, Janakkala, Hauho, Forssa och
Varga. Kontakterna med dessa orter dör ut. Bosse skall höra med Bengt-Olov Eriksson
hur det ligger till med detta.
13. Avslutning.
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter
mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan
_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

