Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
torsdagen den 10 april 2014 kl. 19:00
Plats: Idé- & Utvecklingsgruppens lokal på Karlitplan (fd banken)
Närvarande: Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Per-Arne Juhlin,
Bo S Englund, Kristina Hellström, Marie Trana Andersson.
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Konstituering av styrelsen
a. Val av vice ordförande
Kristina Hellström (nyval) valdes till vice ordförande.
b. Val av sekreterare
Håkan Ståhlberg (omval) valdes till sekreterare.
c. Val av vice sekreterare
Marie Trana Andersson (nyval) valdes till vice sekreterare.
4. Föregående protokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 18 mars föredrogs, och lades med godkännande till
handlingarna.
5. Ekonomi
Magnus informerade om den ekonomiska ställningen för föreningen. Balansen omfattar
ca 476.000 kr. 27.000 kr är Idégruppens och ca 449.000 kr hör till projekt
Vändpunkten.
Marie informerade att Karlholmsdagsgruppen hittills fått in 9.000 kr i sponsring till
Karlholmsdagen.

6. Inköp av Bagarstugan
Diskuterades om föreningen skall köpa Bagarstugan eller inte. Styrelsen beslutade att
inriktningen är att vi skall köpa Bagarstugan, och ordförande Gunnar Jansson fick i
uppdrag att förhandla med Tierpsbyggen angående avstyckningskostnad etc.
7. Medlemsrekrytering
Diskuterades om hur vi på bästa sätt rekryterar medlemmar till föreningen. Per-Arne gör
en folder med information om föreningens aktiviteter. Syftet är att locka till medlemskap
och en känsla av gemenskap. Per-Arne skickar förslaget på mail till styrelsen för
synpunkter.
Medlemsregister
Magnus tittar på ett lämpligt program för ett medlemsregister och hur det hanteras.
8. Valborgsfirande.
Korrektur till annons för valborg gicks igenom. Beslutades att servering av kaffe o dylikt
börjar kl. 21.00. I övrigt är annonsen ok.
9. Hantering av projektförslag.
Diskuterades om hur vi går vidare med hantering av inkomna projektförslag. Per-Arne
föreslog att vi bjuder in till Workshops i Folkets Hus. Per-Arne kontaktar de som
föreslagit de olika projekten.
10.Marknadsföring
a. Facebook
Per-Arne fortsätter som administratör för föreningens Facebooksida. Diskuterades om
varför det finns en Facebooksida för Karlholmsdagen. Den skall tas bort. Kontakt tas med
webmaster.
b. Hemsida
Beslutades att bjuda in Janne Forsblom till ett möte om hur vi vill att hemsidan skall se
ut.
c. Mailadresser
Alla ledamöter har fått en mailadress. Mailadressen info@karlholm.nu skall styras till alla
i styrelsen, men att det är Gunnar som skall svara.

11.Övriga frågor.
En fråga om midsommar kom upp. Gunnar kontaktar gruppen som ansvarar för
midsommar för att fråga hur arbetet/planeringen går.
En fråga om hur vi skall göra för att få igång företagsamheten i de tomma lokaler som
finns i Karlholm kom upp. En uppmaning till de som är intresserade att förhandla med
Tierpsbyggen om hyrorna.
12.Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 6 maj kl 19:00 i Idégruppens lokal på Karlitplan (f.d.
banken)
13.Avslutning.
Ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet
avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan
_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Gunnar Jansson

