Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- & Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 18:00
Pl at s: PRO lokalen
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Magnus Johansson,
Carl-Bertil Wallin, Per-Arne Juhlin, Lennart Backman (adj).
1.

Möt e t s öppnande
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

3.

Föregående prot okoll
Protokollet från mötet den 10 september godkändes och lades till handlingarna

4.

Ekonomi.
Magnus redogjorde hur den ekonomiska ställningen för föreningen är. Saldot är för
närvarande 29.000 kr. Midsommarfirandet gav ett underskott på 1.200 kr.

5.

St ädning Vita Magasine t
Lars G föreslog en ersättning för städning av Vita Magasinet efter Karlholmsdagen till
Isabell Björklund, 6 timmar à 100 kr. = 600 kr. Styrelsen beslutade i enlighet med
förslaget.

6.

Bryggbåt sturen
En båttur med bryggbåt hade ordnats för boende på Wesslandia tisdagen 20 augusti
2013, då 50 personer fick en tur ut till Väntgrund, Bengt-Olov Jansson var skeppare på
skutan ”Marianne 1”. Ulla Pernestål hade bakat hallontårtor, vilka avnjöts i avvaktan
mellan båtturerna.Britta Hellström bjöd dessutom på sång och musik i Vita Magasinet
denna helt idylliska och soliga dag.
Västlands Församling och Idè- o Utvecklingsgruppen. Gruppen delar på kostnaden 1.500
kr. plus moms.

7.

Belysning i Klockst apeln
Lars informerar att han kontaktat Upplandsmusèet och Länsstyrelsen i detta ärende.
Upplandsmuséet säger JA, men hänvisade till Länsstyrelsen, vilken via Elisabeth
Backman-Broomé i sak är positiv, MEN innan beslut tas av Länsstyrelsen måste en
skiss/foto insändas med föreslagen belysning. Västlands Församling är positiv, men måste
inhämta ovan nämnda tillstånd.

8.

Urverke t i Klockst ap eln.
Magnus J och Sivert Westberg har startat klockan och den fungerar för närvarande.

9.

Hj är t st art ar e
Styrelsen anser att detta är en kommunal uppgift och Bo S får i uppdrag att kontakta
kommunen i denna fråga.

_____________________

10. Kvarntorge t
Per-Arne Juhlin meddelade att en ansökan inlämnats till Lieder på en totalsumma på 4.2
miljoner. Återställa bruksdammen till ursprungligt skick, Lieder har svarat ja,
Länsstyrelsen behöver 14 dagar på sig för att ge besked.
Kvarntorget föreslås rustas upp och stensättas.
11. St ormöt e
Styrelsen beslutade inbjuda till stormöte i Folkets Hus den 12 november kl. 19.00 om
allas POSITIVA idéer om framtiden för Karlholmsbruk, men det är viktigt att svar på
vissa frågor inkommit så att det finns något att informera och diskutera denna kväll.
12. St adgeändring
Beslutades att se över och justera föreningens stadgar för att bättre passa det nya
arbetssätt som styrelsen diskuterat,och att ha projektgrupper, ansvariga inför styrelsen.
Detta förutom de ansvarsgrupper, som redan finns.
13. Karlholms Julmarknad
Styrelsen beslutade att den som vanligt genomförs den andra advent i år den 8 december
mellan kl. 14.00 och 17.00. Platsen blir liksom förra året i gamla järnhandeln. Bo S får i
uppdrag att kolla med Kristina Hellström om planeringen för marknaden.
14. Näst a S tyrelsemöt e
Onsdagen 30 oktober kl 18.30 i PRO lokalen.
15. Övriga frågor
Agne Söderbergs tavla, som för närvarande finns i gamla fabriksområdet, kan placeras i
Folkets Hus om nuvarande ägaren ger den till Idègruppen. Bo S fortsätter med
kontakterna
Lars G informerade att det ordnats ett rum för ungdomar i Vita Magasinet.
Han jobbar även vidare med affischtavlor inom Karlholm/Västland
16. Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Ordförande

Dag som ovan
Carl-Bertil Wallin

Lars Gustafson

_____________________

