
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och 

Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 

måndagen 4 april 2016 
 

Plats: PRO lokalen Karlholm 

 

Närvarande: Gunnar Jansson, Marie Trana Andersson, Magnus Johansson, Per-

Arne Juhlin, Kerstin Forsblom. Jens Hillbom 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. 

Per-Arne Juhlin har ännu inte hört något från ÖTV om något möte. 

 

4. Ekonomi 

Ca 100.000 kr har IoU på sitt konto.  

Idé- o Utvecklingsgruppen har 218 medlemmar i skrivande stund. 

 

 



 

 

 

5. Valborgsfirande 

Det blir traditionellt firande vid dammen med start kl 21.00 med försäljning av 

fika, korv och dricka i kvarnen. Kyrkokören sjunger 21:30 och fyrverkerierna skjuts 

ca 21:50. 

 

6.  Deltagande Landsbygdsriksdagen Gotland 

Per-Arne Juhlin tar kontakt med Ulrik Strömberg på Hela Sverige ska Leva för mer 

information. 

 

7. Kommande projekt 

Dessa projekt har IoU styrelse beslutat att göra ett försök med. 

  

• Allaktivitetshus (gym, gympa, biljard mm) - Per-Arne Juhlin 

sammankallar till ett första möte med intresserade deltagare för projektet. 

• Utegym - Jens Hillbom sammankallar till ett första möte med intresserade 

deltagare för projektet. 

• Göra klart runt bruksdammen - Gunnar Jansson pratar med berörda på 

Tierp kommun vad som är kvar att göra och hur vi kan fortsätta med 

arbetet. 

• Tämnarån - Per-Arne Juhlin kollar upp hur arbetet med projektet ska gå 

vidare. 

 

8. Investeringsbidrag 

IoU söker bidrag för energibesparingsåtgärder för Bagarstugan. 

  

9. Ny styrelsemedlem (vice sekreterare) 

IoU jobbar på saken. 

 



 

 

 

10. Skrivelser. 

 Deltagande Hembygdsföreningens årsmöte 10/4 

Hembygdsföreningen är intresserade av vad IoU jobbar med. Per-Arne Juhlin och 

Gunnar Jansson förbereder en presentation att presentera på mötet. 

 

11. Rapporter: 

Midsommarfirande: PRO blir ansvariga för midsommar firandet framöver med 

Bo S Englund som ledare. 

Karlholmsdagen: Blir i samband med vallonbruksveckan och planeras till 

lördagen den 6 augusti. 

Info från Kultur o Guidegruppen: Kerstin Forsblom informerar. 

Karlholmsbröd Enköping: IoU har fått en inbjudan att närvara på en matdag i 

Enköping med att sälja Karlholmsbröd. Vi avstår från att delta då IoU inte har 

organisation eller förmåga att delta och då även Karlholmsbrödet bakas för ideelt 

bruk och bara säljs på ortens traditionella arrangemang. 

Folketshus årsmöte 6/4: Info om att Folketshus har årsmöte den 6/4. 

 

12. Övriga frågor  

Magnus Johansson tar kontakt med PRO:s kassör angående IoU:s hyra för PRO 

lokalen. 

 

13. Nästa möte 

28 april kl 18:00 i PRO lokalen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Avslutning 

Ordföranden tackar för dagens möte. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________ ____________________________________ 

 

Marie Trana Andersson   Gunnar Jansson 

 


