Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
torsdagen den 18 mars 2014 kl. 18:30

Plats: Idé & Utvecklingsgruppens lokal på Karlitplan (f.d. banken)
Nä r va ra n de : Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Per-Arne Juhlin,
Bo S Englund, Carl-Bertil Wallin

1. Mötets öppnan de .
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. Go dkä nna n de a v da go r d n i ng .
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Å rsmöte me d a l la ha n d l i nga r
Handlingarna till årsmötet gicks igenom. Smärre redaktionella ändringar föreslogs. Håkan
ordnar det till mötet.
4. Fö rslag f rå n va lbere d n i nge n .
Valberedningens förslag föredrogs. Valberedningen har gjort ett bra jobb som har fått namn till
alla poster som skall väljas.
5. Vändp u nkten
Gunnar föredrog en historik kring projekt Vändpunkten.
6. Vyko rtstäv l i nge n .
P.g.a. för få inkomna bidrag, så skjuts tävlingen på framtiden. Den nya styrelsen får ta ställning
i frågan.
7. Väg 76.
Lars och Håkan har sedan tidigare fått i uppdrag att göra en skrivelse till regionförbundet
angående breddning av väg 76 och väg 770. Lars skissar på ett förslag som presenteras på
årsmötet.

8. Aff ischtav lo r na .
Angående affischtavlorna så skall Älvkarleby kommun tillfrågas om de fortfarande är intresserade
att ställa upp.
9. Valbor g .
Arbetet med valborgsmässofirande fortgår. Tiden är ändrad till kl 21:30. Insamlingsbössor är
utplacerade. Kyrkokören är bokad. Talare blir Leif Bäckström och Lars Gustafson.
10. Ekono m i.
Magnus informerade om det ekonomiska läget. Saldot är ca 30.000 kr. Projekt Vändpunkten har
ett saldo på 450.000 kr i dagsläget.
11. B r yg gbåtstu r / B usstu r .
Svenska kyrkan tar över ansvaret för den uppskattade bryggbåtsturen. Kyrkan tar även över
ansvaret för bussturen för årskurs 6.
12. Ö v r iga f rå go r .
Idégruppen har fått förslag från Tierpsbyggen om att förvärva Bagarstugan. Gunnar kollar upp
detaljer kring detta och tar upp detta på årsmötet den 25 mars.
13. A vsl ut ni ng .
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan

_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

