Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen
den 27 november 2012 kl 18:30
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Gunnar Jansson, Håkan
Ståhlberg, Carl-Bertil Wallin.
Frånvarande: Birgitta Lindegren
Adjungerade: Bertil Hillbom, Britta Eriksson, Ulla Pernestål, Ale Mattsson, samtliga från
arbetsgruppen för julmarknaden.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet
öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Utvärdering och uppföljning av ”jobb”-mötet i Karlholms Folkets Hus.
Mötet lockade ca 80 personer. Medverkan av bl a Tierps kommun, Regionförbundet,
Länsstyrelsen m fl.
Lars och Bosse kontaktar konkursförvaltaren och arbetsförmedlingen för en ev
uppföljning.
4. Ekonomi.
Magnus redogjorde för det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 46 000 kr.
Mötet i Folkets Hus kostade 7 500 kr inkl annonsering.
5. Föregående protokoll.
Protokollet från den 23 oktober föredrogs. Ett axplock ur föredragningen:
•

Ungdomsrum som tidigare önskats är inte längre aktuellt.

•

Pumpen till fontänen är nu upptagen.

•

Vi har tillgång till ”Järnaffären” för julmarknaden.

Protokollet finns att läsa på www.karlholm.nu
Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
6. Julmarknaden 9 dec.
I och med att vi har tillgång till ”Järnaffären”, så beslutades att ha julmarknaden där
istället.
•

5 st försäljare är anmälda.

•

Syföreningen står för kaffeförsäljningen.

•

Hembygdsföreningen står för korvförsäljningen.

•

Karlholmsbröd säljs i bagarstugan.

•

25 % av vinsten på försäljning av förtäring går till Idégruppen.

•

Fredag den 7 dec kl 10:00 skall lokalen ställas i ordning.

7. Övriga frågor.
Affischtavlor
Lars har åkt runt och tittat på anslagstavlor i Älvkarleby kommun. De är i bättre skick
än tavlorna i Tierps kommun. Lars kontaktar Tierps kommun för höra vad som kan
göras.
Vykortstävling
Lars kontaktar webmaster Janne Forsblom för att göra klart med detaljerna kring
tävlingen.
8. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir den 5 februari kl 18:30
9. Avslutning.
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter
mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan
_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

