Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och Utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, onsdagen den 2 september 2015 kl 18:00
Plats: Idé- och Utvecklingsgruppens lokal Karlholm Strand

Närvarande: Gunnar Jansson, Kristina Hellström, Marie Trana Andersson, Magnus Johansson,
Per-Arne Juhlin, Jens Hillbom, Anders Wahlström

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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll
Protokoll godkändes

4. Ekonomi
Magnus Johansson redovisar att det finns 45.000 kr på kontot.

5. Bagarstugan
Magnus Johansson har öppnat ett nytt konto för Bagarstugan. I och med det blir det lättare med
bokföringen. Magnus Johansson och Erika Lager kommer att ha tillgång till kontot.

6. Julmarknaden
Den julmarknadsgrupp som har haft hand om julmarknaden och Karlholmsdagen finns inte
längre. Bara en från gruppen finns kvar. Magnus Johansson blir den som är sammanhållande av

årets julmarknad. Möte kommer att hållas för att få ihop nya att jobba och hjälpa till med
marknaden. Önskemål om att de som varit med i ”julgruppen” också är med på mötet för att
”lämna över”. Datumet för årets julmarknad blir den 28 november på Kvarntorget.

7. Tackfest
Styrelsen beslutar att Tackfesten blir i vår.

8. Skötselavtal kommunen
Magnus Johansson har haft möte med Thomas Kihlström på Tierps Kommun. Det nuvarande
avtal med Tierps Kommun går ut vid årsskiftet 2015/2016. Idé- och Utvecklingsgruppen får
lämna in en offert på det vi vill åta oss att sköta. Idé- och Utvecklingsgruppen jobbar vidare med
frågan.

9. Skrivelser
Idé- och Utvecklingsgruppen har fått en inbjudan till föreningsträff i kommunhuset i Tierp den
10 oktober kl 10:00. Det är en föreläsning med Rolf Hammar.

Idé- och Utvecklingsgruppen har fått en enkät från Tierps Kommun. Gunnar åtar sig att fylla i
den. Tierps kommun har tillsatt en integrationsberedning som har i uppdrag att ta fram en
integrationsstrategi för kommunen som ska presenteras i juni 2016. Enkäten handlar om hur
man jobbar med integration på lokal nivå inom föreningslivet/församlingsarbetet.

10. Rapporter, Lönebidragsanställning, kanotleden
Det blir inget med att Idé och Utvecklingsgruppen anställer en lönebidragsanställd. Det går inte
ihop ekonomiskt.

Angående kanotleden så är paddlingen på sträckan Strömsberg-Karlholm gjord. Rastplatser, i och
upptagningsplatser, övernattningsplatser mm har inventerats. Möte för allmänheten har hållits i
Tierp där var och en kunde säga sitt om leden och vart tänkbara platser för rastplatser, i och
upptagningsplatser mm. En paddling till ska genomföras innan Septembers månads slut. Därefter
ska en rapport lämnas in innan årets slut.

11. Övriga frågor, böckerna, Hur ska vi jobba vidare?
Angående böckerna Karlholm 3.0 så ska Magnus fråga Konsumföreståndaren i Karlholm om
dom vill ställa upp och ha böckerna till försäljning i butiken.

Möte ska ordnas med Tierps Kommun för att diskutera den fortsatta urgrävningen av dammen i
vinter om vädret tillåter. Måste var tjäle i marken för att kunna gräva bort det som är kvar.

Styrelsen ska föra diskussion med Kultur -och Guidegruppen i Karlholm om att jobba mer
tillsammans med olika saker.

12. Nästa möte
Gunnar kallar till möte när det behövs.

13. Avslutning
Gunnar tackar och avslutar mötet

Vid protokollet

Justeras

Dag som ovan

__________________________

____________________________________

Marie Trana Andersson

Gunnar Jansson

