Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och
Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland
måndagen den 8 februari 2016
Plats: PRO lokalen Karlholm
Närvarande: Gunnar Jansson, Marie Trana Andersson, Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin, 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.
4. Ekonomi
Kassör Magnus Johansson redovisar att det finns 92.000 kr bokfört på IoU:s konto.
5. Köp tomtmark vid bagarstugan
Gunnar har fått uppgift av lantmäteriet att det kostar mellan 42.000–50.000 att köpa loss marken
som hör till bagarstugan. Styrelsen avser att under året 2016 köpa loss den aktuella marken då det
blir en kostnadslättnad för bagarstugan.
6. Nytt datum för årsmötet
Nya datumet för årsmötet blir den 9 mars kl. 19:00 i PRO lokalen.

7. Inför årsmötet
Kallelse till årsmötet kommer att ske dels med en bifogad inbjudan med de medlems inbetalningskort
som delas ut i dagarna, affisch sätts upp i Konsum och en inbjudan läggs ut på IoU:s Facebooksida.
Styrelsen samlas ca 1 timme innan årsmötet i PRO lokalen för att iordningställa och ordna med kaffe
och kaka, ordna med dagordningen mm.
Kerstin och Magnus köper fikabröd och kaffe till mötet.
8. Planering inför mötet i Folkets hus 8/3
Mötet denna kväll är ett finansieringsseminarium där ALMI Företagspartner, Leader Nedre Dalälven
och Länsstyrelsen bjuder in såväl företagare som föreningar och utvecklingsgrupper att få information
om att kunna söka bidrag och få stöd från olika organisationer till sina projekt. Anmälan krävs för att
delta och detta göra på Tierps Kommuns hemsida under Näringsliv och arbete. Senaste
anmälningsdatum är den 4 mars och anmälan är bindande.
Under kvällen kommer representanter från dessa grupper att prata: Idé och utvecklingsgruppen
Karlholm, Visit Uppland, ALMI, Leader Nedre Dalälven, Länsstyrelsen och Karlholm Strand.
Mötet är mellan kl. 18:30–21:00. Boken Karlholm 3.0 kommer finnas att köpa under kvällen.
9. Skrivelser
IoU har fått en inbjudan till möte angående Vallonbruksveckan där Karlholm är värdbruk i år. Mötet
kommer att äga rum den 24 februari kl. 18:30 i Brukslokalen i Strömsberg och hålls av Vallonbruk i
Uppland. Årets tema blir ”Industri-malm-mila-människor”. Magnus blir utsedd av styrelsen att åka.
IoU har fått en fråga från Håkan Eriksson angående om det finns någon idé eller möjlighet att
organisera en grupp som kan hälsa nyinflyttade till Karlholm välkomna med någon present och lite
information om brukets historia, göromål och föreningsliv.
Styrelsen svarar Håkan att det är en bra idé men att detta är en fråga för Tierps Kommun.
En motion till årsmötet har kommit in till IoU. Frågan lyder hur vi går vidare med de traditionella
evenemangen framöver, när vi inte får några ansvariga för arbetsgrupperna.
10. Rapporter
Fått en liten rapport om hur det går med urgrävningen av dammen.
11. Övriga frågor
Per-Arne Juhlin får i uppdrag att skriva en kort sammanfattning av det gånga året att skicka med i
medlemsinbetalningskorten.

12. Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet den 9 mars kl. 19:00 i Pro lokalen på Karlitplan.
13. Avslutning
Ordförande Gunnar Jansson avslutar mötet.
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