
	
	
	

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- 
och Utvecklingsgruppen Karlholm-
Västland, onsdagen den 8 februari 2017 
 
 

Plats: Idé- och Utvecklingsgruppens lokal, Karlholm 

 

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

Jens Hillbom, Marie Berglund, Kerstin Forsblom 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom.  
 

Jens Hillbom hade till uppgift att bjuda in Goif till nästa möte. Avvaktar med den inbjudan till ett 

möte senare i år, då detta möte koncentrerar sig på kommande årsmöte. 

 

4. Ekonomi 

Magnus Johansson, kassör, meddelar att IoU:s ekonomi är god.  

Det är dags att skicka ut medlemsinbetalningarna för 2017. Per-Arne Juhlin gör en bilaga med 

information om IoU att skicka med. Det ska vara klart vecka 8.  
 

Bagarstugans resultatrapport för 2016 är klar. Det blev ett underskott på 9.800 kr.  
 

Postboxen på konsum delas mellan Folketshus och Idé och Utvecklingsgruppen. För år 2017 

betalar Idé och Utvecklingsgruppen avgiften för den.   



 

 

 

5. Inför Årsmötet 

Styrelsen går igenom valberedningen till årsmötet. 

Styrelsen klubbar igenom att de traditionella arrangemangen – Sista april, Midsommar, 

Karlholmsdagen och Julmarkanden läggs ut på andra föreningar. Förfrågan kommer att ske 

innan årsmötet.   

 

6. Rapporter 

Utgrävningen av dammen fortskrider. Nu är strandlinjen på herrgårdssidan klar. Balkarna som 

behövs för att sätta dit broarna över ön ska snart vara på gång från KarlholmStrand. 

Det kommer att behövas ideélla krafter för att plana ut och lägga ut matjord över dammparken. 

Matjorden har Tierps Kommun lovat stå för, det står i föregående protokoll från den 30 

november. 

 

7. Övriga frågor 

Inga frågor 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte blir årsmötet den 9 mars kl 19:00 i Idé- och Utvecklingsgruppens lokal.  

 

9. Avslutning 

Ordföranden tackar för mötet 

 

Vid protokollet   Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________ ____________________________________ 

 

Marie Trana Andersson   Gunnar Jansson 

 


