Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, torsdagen den
25 april 2013 kl 18:30
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar
Jansson, Carl-Bertil Wallin, Bertil Hillbom (adj.), Britta Ericsson (adj.), Finn Hurtig (adj.).
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Valborg.
Magnus redogjorde för det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 40 000 kr.
4. Föregående protokoll.
Protokollet från årsmötet den 19 mars föredrogs och justerades. Bosse påpekade att Bertil
Hillboms fråga på ärende 22 ang krossade rutor på smedjan inte besvarades. Det är Tierps
kommun som skall åtgärda skadorna och stå för kostnaden. Beslutades att frågan härmed
är besvarad.
5. Utvärdering av mötet den 22 april.
Diskuterades om det som kom upp på mötet i Folkets Hus den 22 april och framför allt
det som Rolf Falkenberg tog upp i slutet av mötet angående det projekt som presenterades
ca 2004–2005, och som av olika anledningar inte blev av. För att bringa ordning i frågan
skall Finn Hurtig kontakta Bengt-Olov Eriksson som får presentera detta på ett möte.
Beslutades att göra en skrivelse till Regionförbundet och Trafikverket angående väg 740
mellan Karlholm och Västland. Kopia på skrivelsen skickas till Länsstyrelsen och Tierps
kommun.
Finn Hurtig informerade om en regional konferens angående besöksnäringen den 14 maj
6. Dansb anan.
Karlholms Bugg har i ett mail ifrågasatt skicket på golvet på dansbanan. Bosse och
Gunnar har besiktat golvet och ser inget fel på det. Det som behöver göras är att olja in
golvet samt slå ihop eventuella skarvar. Bosse kontaktar Karlholms bugg om detta.

7. Karlholmsdagen 1 juni kl 10:00–17.00
•

Magnus ringer in en annons till annonsbladet.

•

Håkan tar emot platsbeställningar.

•

Håkan lägger in information om Karlholmsdagen i ”Det händer i Tierp”,
evenemangskalendern på www.tierp.se.

•

Visning av Smedjan och skolmuseet kl 11:00-15.00

•

Karlholm Bugg kontaktas om dansuppvisning.

•

Lars kollar om det går att ordna en tipspromenad.

•

Hembygdsföreningen grillar hamburgare.

•

Försäljning av kaffe etc.

•

Folkets Hus har ett serveringstält med försäljning av mat och dryck. Pubafton
fredag kväll 21.00–01.00 och lördag kväll 21.00–01.00.

8. Bagarstugan
Valberedningen för bagarstugan har lyckats få fyra personer till en kommitté. Därtill har
man fått ihop en resursgrupp bestående av nio personer.
Förslag har kommit in från intresserade av bagarstugans framtida verksamhet.
•

Den som bokar bakningen skall vara medlem i Västlands hembygdsförening.

•

oktober–december bör det vara ett maxantal för bokning då det är högt tryck.
Många bokar fler tider så att andra blir utan.

•

Om bokad tid inte kan utnyttjas får man ta eget ansvar, ingen återbetalning.
Eventuell senastdag om det finns väntelista.

•

Kommittén skall få en gratisbakning och eventuell förtur till en bakning/år.
Eventuell förtur för föreningar.

•

Höjd avgift.

9. Övriga frågor
•

Vykortstävlingen – Lars har varit i kontakt med skolan och informerat.

•

Affischtavlor – Lars har varit i kontakt med kommunen om utbyte av tavlor. Men
har fått besked att affischtavlorna i så fall skall bytas i hela kommunen.
Fortsättning följer . . .

•

Bruksdammen – Hur går vi vidare? Bosse inväntar besked från Thomas
Kihlström, teknisk chef på Tierps kommun. Finn Hurtig föreslog att man kan
söka Leader pengar för det fortsatta arbetet. Eventuellt dela upp i flera projekt.

10. Nästa möte.
Nästa möte blir tisdag den 14 maj kl 18:00.
11. Avslutning.
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan

_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

