
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & 

Utvecklingsgruppen  Karlholm-Västland   

kl. 18.00  tordagen 19 februari 2015  

 

Plats:  Pro lokalen Karlholm 

 

Närvarande:  Gunnar Jansson, Per-Arne Juhlin, Kristina Hellström, Bo S Englund, Marie Trana 

Andersson 

 

1.   Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

2.   Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

3.   Föregående protokol l  

 Föregående protokoll gås igenom 

 

4.   Ekonomi 

 Då Magnus inte var med på mötet kunde inte ekonomin redovisas. 

 

5.   Planering för Årsmöte 2015 

Annons angående inbjudan till Årsmötet sätts in i Norra Uppland. Läggs också ut på hemsidan och 

Facebook. Julle fixar annonsen i Norra Uppland och inlägg på Facebook. Annonsen i Norra 

Uppland ska vara med den 4 mars. Magnus fixar fika. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6.   Planering  tackfest  

Ica Skärplinge ordnar exotisk buffè. Julle och Peter Bergström m.fl. planerar en presentation av hur 

vi går vidare med ytterligare utvecklingsprojekt och medlemsrekrytering för Karlholm. Inbjudan till 

tackfest går om möjligt ut i slutet av vecka 9. 

 

7.  Planering Valborgsf irande 

Julle lägger ut en förfrågan på Facebook om det finns några som vill planera valborgsmässofirandet. 

 

8.  Verksamhetsplan och datum för kommande arrangemang. 

Julle lägger till datumen på de arrangemang som anordnas 2015 i årets verksamhetsplan. Söndagen 

den 16/8 kl 14-17 arrangerar Kultur & Guidegruppen bruksfest på Kvarntorget i Karlholm. 

 

9.  Hur går vi vidare med projektarbetet.  

Torsdagen den 26/2 kl 18:00 träff för att diskutera fortsatt projektarbete. 

 

10.   Hemsidan och Facebooksidan (medlemsrekrytering) 

Julle och Gunnar styr upp en träff med Janne Forsblom angående uppdatering av hemsidan. Julle 

fixar info till IoU:s Facebook sida angående medlemsavgift och bankgiro nr. 

 

11.  Yttre skötsel  

Thomas Kihlström har inte hört av sig än. 

 

12.  Skrivelser.   

Finns inga inkomna skrivelser. 

 

13.  Rapporter.  

Julle och Peter Bergström har haft möte med Håkan Andersson angående grävning av dammen. 

Vecka 9 gör han färdigt ön. Han behöver 4 dygn med riktigt kallt väder för att kunna ta bort  

vassruggen mot "Danmarks" sida.  

Karlholms strand: Enligt Peter Bergström är allt underlag som behövs överlämnat till Länsstyrelsen. 

I mitten av Mars väntas besked om de får fortsätta med projektet. 

 

 

 



14. Övriga frågor 

Inga frågor. 

 

15.  Nästa Möte 

Gunnar kallar när behov finns. 

 

16.  Avslutning 

Ordförande tackar för mötet och visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet                                             Justeras 

Dag som ovan 

 

 

….......................................................       …....................................................... 

Marie Trana Andersson                              Gunnar Jansson 


