Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
tisdagen den 14 januari 2014 kl 18:30

Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Per-Arne
Juhlin, Bo S Englund.
Adjungerade: Marie Trana Andersson, Kristina Hellström från Julmarknadsgruppen
Frånvarande: Carl-Bertil Wallin
1. Mötets öppnande
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Stadgeändringar
Lars föredrog den enda synpunkt som kommit in (Lennart Backman), se bilaga 1
nedan. Styrelsen diskuterade detta men ansåg att det inte föreligger något skäl att ändra
förslaget med anledning Lennarts synpunkter.
Däremot har Bosse ett förslag till ändring: Under § 1, 4:e attsatsen: ”orten” byts ut mot
”bygden”. Styrelsen godkände förslaget.
4. Information från julmarknadsgruppen
Representanter för julmarknadsgruppen rapporterade från julmarknaden, se bilaga 2
nedan. Under februari så blir en s.k ”Teambuilding” där vi umgås under lättare former.
Lite enkel förtäring, Gunnar bjuder på egentillverkat öl. Idégruppen bidrar med 100
kr/person. Datum för detta går ut via e-post.

5. Hyra av lokal på Karlitplan 2
Idé & Utvecklingsgruppen kommer under jan-okt att hyra lokal på Karlitplan 2 (f.d.
banken). Tierpsbyggen rabatterar hela hyran. Magnus Johansson skriver på
hyreskontraktet i egenskap av firmatecknare.
6. Kommande verksamheter
Styrelsen skall fråga ”julmarknadsgruppen” om de vill arrangera
Karlholmsdagen/marknad.
7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 11 februari 2014 kl. 18:00. Samma dag blir det
medlemsmöte kl 19:00. Plats: Folkets Hus. Efter medlemsmötet blir det ett stormöte där
det skall informeras om projekt ” Vändpunkten”.
8. Avslutning
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet
avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan

_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

Bilaga 1
Karlholmsbruk 2014-01-01
Idé & Utvecklingsgruppen
Karlholmsbruk-Västland
Box 13
819 11 Karlholmsbruk
Synpunkter som berör Nya Idé & Utvecklingsgruppen Karlholmsbruk-Västland.
Önskemål har framförts om att lämna synpunkter på rubr. F.n. Ideella Förening
Att i detta läge koncentrera sig på någon särskildstadgeändring förefaller svårt. Exempelvis ändras § 1, 3
och 10.
Jag skulle vilja framföra mina egna funderingar som borde vara bra att ta hänsyn till innan man formulerar
slutgiltig ”skrivning”.
Jag har deltagit i Idégruppens verksamhet i princip, sedan starten med små avbrott, och kan nog påstå att
det har inneburit ett mäktigt frivilligt engagemang av många som nu blivit en källa att ösa ur.
Vad som nu torde komma är ett betydligt större insatsområde med en kvalificerad styrelse som har
förmåga att sammanfatta och ansvara för totalplanering, budgetar och löpande kontrollinstanser. Detta
förutsätter att Nya Idé & Utvecklingsgruppen har fortsatt säte i Karlholmsbruk.
Medlemskap: Som fullvärdiga medlemmar kan ingå: Privatpersoner boende i Karlholm-Västlands
kommun innan sammanslagningen. Familjer kan även lösa medlemskap och då uppkommer fråga om
differentierad medlemsavgift. Föreningar och organisationer kan lösa medlemskap med en representant
och ersättare utsedda av resp. förenings årsmöte. Avgifter går ej att fastställa nu.
För att nå målet med en satsning på kultur- turism och ökat boende här erfordras en bra ekonomisk grund
och en målmedveten marknadsföring, förbättrade kommunikationer, hantering av båtturismen och
underlättande av befintlig service.
Därför nämns: Inrättande av delprojekt och hantering av dessa. Där finns Leader+ Nedre Dalälven, Leader
Upplandsbygd, Regionförbundet, Upplandsstiftelsen, Jordbruksverket och liknande. Självklart kan inte en
styrelsehantera detta utan måste adjungera kvalificerad hjälp, förslagsvis Leif Bäckström. Allt detta
engagemang bygger huvudsakligen på att skapa nya arbetstillfällen här för att vi förlorat många sådana som
skedde vid Karlit/Kadax konkurs. Ännu har inte många arbetstillfällen skapats här efter detta. Nära
samarbete med Tierps kommun måste ske såväl som innovatörer och företagare, exempelvis Anders
Högberg.

Vad jag ser som nödvändigt är att den nya styrelsen utökas och i så fall väljer en vice kassör eftersom det
kommer att bli en utökad arbetsbörda – inte minst av att kolla upp medlemsavgifterna. Det kan även
ifrågasättas om det inte bör anlitas en ”godkänd” revisor, vilket är en kostnadsfråga, förutom de
förtroendevalda.
Innan kommande årsmöte i mars 2014 bör det föreligga en budget och prognoser.
En viktig förening som bör informeras om utvecklingen är Vallonbruk i Uppland, Box 86, 74822
Österbybruk.
Glöm inte bort boende i Västland.
Lennart Backman

Bilaga 2
Redovisning Julmarknad 8 december 2013
Kostnader
Annonser mm
Annons Norra Uppland 30 okt
Annons Norra Uppland 4 dec
Material

705
400
2820

3925

Övrigt
Skarvsladd
Timer
Grenuttag
Vedkorgar
Marschaller
Julgransbelysning
Julgransfot

381
358
698
198
298

1933

Kakbak
Kakbak
Kakbak
Kakbak

243
124
84
207

658

Korv o bröd

487
78
50
210
141
188

1154

Godispåsar

678

678

Underhållning

250
250
500
300
160

1460

Summa

9808

SummeringKostnader
Annonsering
Övrigt material
Kakbak
Korv o bröd
Godispåsar
Underhållning
Vinst

Summering intäkter
3925
1933
658
1154
678
1460
9808
4650

Uthyrning bord
Försäljning kaffe
Försäljning korv
Brödförsäljning

4950
4020
2925
2563
14458

