Hej Idé- och utvecklingsgruppens styrelse!

Bilaga 1

Syftet med detta mail är att få till stånd en förändring av Idé- och utvecklingsgruppens inriktning och
arbetssätt, vilket jag tror är nödvändigt och akut.
Hoppas Ni alla tar Er tid att läsa mina synpunkter. Värdera, och reflektera, så kan vi ta en diskussion på
kommande officiella möte.
Det här mailet innebär INTE någon kritik mot allt det de underbara ideella arbete som Ni i Idé- och
utvecklingsgruppen utför till alla Karlholmares stora glädje. Det är beundransvärt! att Ni bara orkar…. Men
vi måste bli avsevärt fler som jobbar, och även jobbar med UTVECKLING!!!!
****
Har läst och begrundat de dokument som Finn Hurtig avgivit innan han slutade som projektledare före
midsommar. Följande är citat från de dokument som Finn ”lämnat efter sig”:
1: Saxat ur Finn Hurtigs rapport: ” Rapport projektet Utveckling i Karlholm 20 februari–19 juni 2013”: Idéoch utvecklingsgruppen
Idé och utvecklingsgruppen i Karlholm etablerades i samband med förra nedläggningshotet vid fabriken 1992.
Idag upplevs arbetet som mera inriktat på att bibehålla kulturella och andra aktiviteter på orten framför att
vara en aktiv part med en dynamisk ledning i just idé- och utvecklingsarbetet i Karlholm. Projektledaren har
deltagit i ett flertal av gruppens möten och även framfört tanken på att gruppen ska återta en del av sin
ursprungliga roll.
2: Saxat ur Finn Hurtigs rapport: ”Rapport projektet Utveckling i Karlholm 20 februari–19 juni 2013”:
Behov av visionsgrupp och grupp som representerar orten och befolkningen
Karlholm behöver snarast en aktiv grupp med visioner och visionärer samt en grupp som företräder orten och
dess befolkning och som ägnar sig åt opinionsbildning och bearbetning av bl.a. beslutsfattare och
myndigheter. Detta till gagn för utvecklingen på orten och inte minst för att få en lokal förankring i ett
fortsatt utvecklingsarbete.
3: Saxat ur Finn Hurtigs ”Ansökan om medfinansiering av delprojekt för perioden 2013-06-01–2013-12-31”.
Vi konstaterar emellertid att det idag saknas en lokalt samlande och drivande kraft, en lokal motor, till gagn
för utvecklingsarbetet. Detta är en uppgift som vi på olika sätt kan komma att få ikläda oss initialt.
4: Saxat ur Finn Hurtigs ”Ansökan om medfinansiering av delprojekt för perioden 2013-06-01–2013-12-31”
(Första utkastet).

Historiskt präglas orten delvis av den s.k. bruksmentaliteten, d.v.s. tron på och tilliten till att andra ordnar
jobb, m.m. Det är vår fulla övertygelse att detta är just ett historiskt fenomen.
Mina kommentarer till ovan:
1: Delar Finn Hurtigs uppfattning.
Jag kommer att arbeta för att arbetssättet i Idé-gruppen förändras. Detta mail är en början på det. Jag
förordar att den upphör att vara enbart paraplyorganisation för övriga föreningar (där ”hälften” inte deltar)
och istället söka sina enskilda medlemmar öppet på orten. Intresset och frustrationen bubblar i Karlholm –
man vill bidra till utveckling, men saknar ett organ fördetta.
Tycker det är viktigt att Idé-gruppen börjar arbeta projektorienterat.
Idé- och utvecklingsgruppen har ju vidare (i och med namn-valet) ”monopol” på idé- och utveckling…
Jobbar den inte med idé- och utveckling så har man ju åstadkommit mer skada än nytta när det gäller
UTVECKLING av orten.
2: Delar Finn Hurtigs uppfattning.
Det var väl undertecknad, Peter, Mari, Finn, Per och B-O som föreslogs till deltagare i denna grupp innan
Finn avgick. Tror att gruppen behövs NUUUU!!! Hur den ska vara bemannad lämnar jag därhän, men den
bör innehålla representant med anställning i kommunledningen.
3: Delar Finn Hurtigs uppfattning.
Behövs att gruppen enl. 2 kommer i gång NU, för att kunna avvecklas när Idé- och utvecklingsgruppen aktivt
arbetar med idé- och utvecklingsfrågor i projektform.
4: Delar Finn Hurtigs uppfattning.
Det här nog varit så, men det kan, och håller på, att förändras. Tiderna är slut när vi bara kan förvänta oss
Karlit och Tierps kommun ska ”fixa” allting! Tror dock att åtgärder enl. 1 och 2 är nödvändiga för att snabbt
få en i gång positiv spiral.
***
Mina konkreta förslag till åtgärder.
1. Ändring av stadgar § 1:
Omformuleras så att fokus sätts på idé- och utveckling i projektform.

Text ”Föreningens ändamål och syfte är att tillvarataga medlemsföreningarnas intresse” ändras till
”medlemmarnas.
Text ”Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer” utgår.
Text ”Att vara en paraplyorganisation för föreningarna i Karlholm” utgår eller omformuleras.
Text ”Att svara för arrangemangen Valborgsmässofirande, Karlholmsdagarna, Midsommarfirande samt
Julmarknaden” kvarstår, alt. revideras med att tilläggstexten ”i projektform” införs.
2. Ändring av stadgar § 3:
Första stycket ändras så att alla är välkomna som medlemmar!
Skrivelse införs om medlemsavgift. Förslag 100:– per person och år.
3. Ändring av stadgar § 10:
Texten ändras till ” Varje medlem äger en röst”.
4. Information till allmänheten om att IoU blir en förening för alla individer som vill bidra till utveckling av
Karlholmsbruk med omnejd. Förslagsvis via stora anslag, mailutskick och stormöte i FH. Anser att detta är
bråttom, i syfte att tillvara de positiva krafter som fortfarande brinner för att bidra till bygdens utveckling.
Bör ske i september, eller tidigt oktober!
5. För att markera förändring antas namnet Nya Idé och utvecklingsgruppen.
6. Vi ändrar arbetssätt och börjar jobba med utveckling i projektform. Idéer som av styrelsen värderas som
lovvärda/realiserbara initieras som projekt. En projektledare utses, som får i uppgift att leda projektet efter
att en projektrapport fastställts av styrelsen. Resp. projektrapport ska beskriva vad som ska göras, syfte, när
det ska vara färdigt, hur man ska nå dit och hur det ska finansieras m.m. Jag kan ta fram mall och riktlinjer.
Även ex. ”Karlholmsdagen” bör bedrivas som projekt typ ”Karlholmsdagen 2014”.
***
Det var allt… Tror att detta är viktigt, och att förändring av IoU är nyckeln. Funkar inte det, så anser jag att
vi måste skaffa ett nytt organ för utveckling i Karlholm, och det alternativet känns tungt i dagsläget…
Lev väl så hörs vi vidare!
//Julle

