
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- & utvecklingsgruppen 
Karlholm-Västland, tisdagen den 26 november 2013 kl. 17:30 
Plat s:  PRO:s lokal på Karlitplan 

Närvarande:  Gunnar Jansson,  Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Per-Arne Juhlin. 

Adjungerade: Julmarknadsgruppen (17.30–18:30) 

Frånvarande:  Lars Gustafson, Bo S Englund, Carl-Bertil Wallin 

1.  Mötets öppnande. 

Vice ordförande Gunnar Jansson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat. 

2.  Godkännande  av dagordning . 

Dagordningen föredrogs och godkändes.  

3.  Information fr ån ju lmarknadsgruppen. 

Representanter för julmarknadsgruppen informerade styrelsen om hur arbetet med planeringen 

fortlöper. Det mesta verkar falla på plats. Magnus fick i uppdrag att köpa diverse material. 

Personal till korvförsäljningen behövs. Etablering av området sker successivt under veckan före. 

4.  Föregående protokoll .  

Protokollet från föregående möte var inte skrivet. Kommer att föredras och justeras på nästa 

möte.  

5.  Ekonomi. 

Magnus redogjorde hur den ekonomiska ställningen för föreningen är. Saldot är för närvarande 

ca 25.000 kr inkl kassa o bank. 

6.  Info  kommande projekt 

På Idégruppens Facebooksida finns det löpande information om hur projektet 

framskrider, se nedan: 

Lite info om vad som händer i Kvarntorgs-projektet: 

– Första möte med Tierps kommun 131120. 

– Kommunarkitekt Lisa Björk kommer att skissa på ett designförslag, som sannolikt kan 

visas upp "för synpunkter" någon gång i februari. 

– Projektmöte med Tierps Kommun, Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter 

planerat till 131204. 



 

Vi återkommer med mer info successivt, och när det blir aktuellt att utföra lite ideella 

arbeten . . . 

7.  Stadgeändr ingar 

Efter diskussion så enades styrelsen om ett förslag till ändring av stadgarna, se bilaga. Förslaget 

skickas på remiss till medlemsföreningarna, som skall lämna eventuella synpunkter till styrelsen 

(Lars G) senast den 7 januari. Förslaget tas sedan upp på medlemsmöten den 14 januari och 11 

februari. 

 

8.  Övriga fr ågor 

Per-Arne skall ha ett möte med Leif Bäckström, Peter Bergström och en lokal entreprenör onsdag 

den 27 november. 

Per-Arne kommer att ”agitera” för Nya Idégruppens arbetssätt på julmarknaden den 8 december i 

syfte att få en bredd på verksamheten. 

9.  Nästa möte. 

– Nästa möte blir ett medlemsmöte den 14 januari 2014 

10.  Avslutning . 

Vice ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet 

avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras: 

Dag som ovan 

 

_________________________  _________________________ 

Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson 

 

 


