Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, 2013-06-05 18:00
Plat s: PRO-lokalen – Karlitplan, Karlholmsbruk.
När vara nde:
Lars Gustavsson
Håkan Sthålberg
Magnus Johansson
Bo Englund
Lennart Backman
Per-Arne Juhlin
§1

Ut värder ing av K arlhol m sdage n

– Det måste vara fler som hjälper till nästa år.
– Allmänt tyckte folk att det var för lite stånd.
– Uppträdande av ungdommarna var bra.
– Ljudanläggningen upplevdes som för svag.
– Lars tog upp att det var för dåligt städat i Vita Magasinet. Ex. var alla Agne Söderberg tavlor
nedplockade, och inte upphängda igen. Måste påtalas inför nästa år att det måste städas.
– I nästa års annons bör det framgå att bagarstugan är öppen för försäljning av Karlholmsbröd.
– Bra reportage i AB
§2

E ko no m i

– Brödförsäljning 4.592:- (varav 50% till IoU)
– Hamburgare 3.800:- brutto
– Kaffe ?
– Boduthyrning 1.650:– Ungdomar 1000:– Bugg 650:– Annonser -7.000:– Kommer att gå back…. (håller inte i längden)
§3

M idso m m arfir andet

– Rolf Hedlund kontrakteras för dragspel
– Polistillstånd finns för 21/6
– Lars kontaktar Gittan och Erika (via Carl-Bertil)
– Lars ber Janne Forsblom fixa annonsunderlag senast fredag 8:30.

§4.a

Bru ksd a m men samt fo ntä nen

– Gunnar har fotograferat dammen
– Magnus J meddelar Thomas Kihlström ang. problemen med fontänen
§4. b

Sce nen i H ällskärsp ar ken och e lled ninge n

– Magnus har lagat kabeln provisoriskt.
– Magnus pratar med Thomas Kihlström om permanent lagning av kabeln.
– tädportalen.se….
– Miljöenheten på Länsstyrelsen åker runt och inventerar alla ”intressanta träd i länet. Har besökt
västlands kyrkogård och Karlholm.
– IoU ska anhålla vördsamt om en offentlig toalett i anslutning till Hällskärsparken.
§4.c

B agar stug an

Punkten utgår
§4.d

B ussutfl ykte n med 25 elever frå n årskur s sex och två lärare 2 3 ma j -1 3

– Lars redogjorde detaljerat om bussutflykten. Rutt: Lancashiresmedjan, Kolerakyrkogården,
Avrättningsplatsen, Västlands kyrka, Hembygdsgården, Spöstraffskullen och Avbönstallen.
– Betalas hälften av Iou och hälften av kyrkan.
§4.e

K arlit

– Div. diskussioner.
§4.f

R apport a v F inn Hurtig

– Punkten utgår.
§5

Övr iga frågor

– Uthyrning av 3 tält inkl. inredning till Roland Lindegren = 4.000:– Kommunfullmäktige i FK 2013-06-11 kl. 19:00. Lars deltar.
§6

Nä sta sa m m antr äde

– 2013-09-25 kl.18:30.

Vid proto kollet:

Juster as:

(dag som ovan)
______________________ ______________________
Per-Arne Juhlin

Lars Gustavsson

