Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 18:30
Plat s: PRO:s lokal på Karlitplan
När vara nde: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Per-Arne Juhlin.
Adju nger ade: Linda Fougman, Marie Trana, Jennie Bergström och Emma Ryyti från den nybildade
Julmarknadsgruppen. (Kristina Hellström, Rebecca Flygman, Ritva Ryyti ingår också i gruppen)
Frå nv ara nde: Håkan Ståhlberg, Magnus Johansson, Carl-Bertil Wallin
1. Mötets öpp nande
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. God kä nna nde a v da gord ning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av se kreterare för mötet
Då ordinarie sekreterare anmält förhinder, valdes Bo S Englund till sekreterare för mötet.
4. Föregåe nde proto koll
Protokollet från mötet den 1 oktober föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
5. Belysning i kloc kst apel n

Provinstallation skall göras innan vi får besked från länsstyrelsen.
6. Ur verket i klo ckstapel n
Rapporterades att det är åtgärdat och klockan fungerar igen.
7. Hjärt startare
Frågan att införskaffa hjärtstartare som tidigare diskuterats skall undersökas av Bo S Englund med
kommunen. Och även andra organisationer och kommuner som ordnat detta.
8. Karl hol ms jul ma rknad
Julmarknadsgruppen informerade om planeringen för Julmarknaden i och utanför f.d.
Färghandeln söndagen den 8 december kl. 10–17. Målet är att få fler utställare. Bo S Englund har

ordnat med Tierpsbyggen så att granen flyttas från Kvarntorget till den gamla platsen på planen
framför f.d. färghandeln. Det blir luciatablå, tomten delar ut godispåsar, lekar kring granen,
servering av kaffe med bröd, varm korv mm. Sofie Lindblom kommer med häst och släde.
9. Stormötet 1 2 nove m ber
Julle informerade om att planeringen och medverkande är i stort sett klart inför stormötet i
Folkets Hus den 12 november kl. 19:00.
10. Nä sta möte
Nästa möte blir tisdagen den 26 november kl 17:30 i PRO lokalen. Julmarknadsgruppen bjuds in
även till detta möte.
11. Av slut ning
Ordförande Lars Gustafson tackade för ett givande möte, och förklarade därefter mötet avslutat.
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