Protokoll
fört vid styrelsemöte med Idé- och Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
torsdagen den 26 juni 2014 kl. 19:00.

Plats: Idé- och utvecklingsgruppens lokal på Karlitplan (f.d. banken)

Närvarande: Gunnar Jansson, Per-Arne Juhlin, Bo S. Englund, Kristina Hellström,
Marie Trana Andersson, Håkan Ståhlberg, Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännandeav dagordning
Dagordningen godkändes

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna

4. Ekonomi
Magnus redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är ca 342.000 kr, varav
cirka 51.000 kr. tillhör IoU. Resten tillhör projekt Vändpunkten.

• Karlholms Marknad gav ett överskott på 18.000 kr.
• Midsommarfirandet gav ett överskott på 3.500 kr.
• Föreningen har 60 st. medlemmar.

5. Kommunikation
• Mailboxen info@karlholm.nu skall styras om till Gunnar. Per-Arne tar det
med Janne Forsblom.
• Facebook: Förslag på att ge gruppansvariga behörighet att lägga in info på
IoU:s Facebooksida.
• Janne Forsblom skall bjudas inför en diskussion om utformning av
hemsidan.
• Per-Arne skickar ut inloggningsuppgifter till webmailen.

6. Bakluckeloppis 13 juli
Söndag den 13 juli ordnas det bakluckeloppis i Karlholm. Kicki Hellström är
initiativtagare till det. Polistillstånd behövs, Kicki ordnar det. Eventuellt
fikaservering.

7. Rapporter
Karlholmsdagen, Midsommarafton: Styrelsen gick igenom det som var positivt och
negativt avseende planeringen för dessa arrangemang

8. Övriga frågor
• Sponsorfest: Det har efterfrågats en sponsor/tackfest. Styrelsen beslutade att
det blir en sådan den 20 sept. kl. 17.00 i Folkets Hus.
• Ljudanläggning: Vi behöver uppdatera vår ljudanläggning. Gunnar kollar på
priser.
• Cykelväg: En skrivelse angående behovet av en cykelväg till Nöttö skall
skickas in till vägverket. Per-Arne tar på sig att författa en sådan.

• Griggebo: IoU säljer biljetter till Allsången i Griggebo. IoU får 35 kr/såld
biljett.
• IoU har fått tillgång till en person som fått samhällstjänst, och som kan
sättas i arbete med att förslagsvis måla Bagarstugan m.m. Beslutades att köpa
ut färg för att sätta personen i arbete.
• Frysskåpet som står i Vita Magasinet skall tas bort.

9. Nästa möte
Nästa möte blir den 28 augusti kl. 19:00.

10. Avslutning
Ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarar därefter
mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Dag som ovan

__________________________

____________________________________

Håkan Ståhlberg

Gunnar Jansson

