
 Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och 

Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, måndag 10 april 2017 
	
	
	

Plats: Idé och Utvecklingsgruppens (IoU) lokal i Karlholmsbruk 
 

Närvarande: Per-Arne (Julle) Juhlin, Kerstin Forsblom, Magnus Johansson, Marie Trana Andersson, 
Gunnar Jansson, Jens Hillbom, Marie Berglund. 

 

Frånvarande: -- 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

3. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll som lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Magnus föredrog ekonomin, hittills har 204 medlemmar betalt in medlemsavgiften. 

 

5. Aktiviteter 

Julle föredrog statusen från mötet 28 mars med kommun gällande dammen, broar, kärret och ön. 

Magnus får i uppdrag att se om det finns möjligheter att inhandla balkar från något annat ställe. 

Upplands Stiftelsen har lämnat in ansökningar för bidrag till kanotleden. 

 

6. Rapporter 

Utegym, vi väntar på besked om bidrag som har sökts från olika aktörer. 

Marie B informerade om pågående båthusprojekt vid Snatra brygga. 

Valborg kommer att anordnas av PRO Karlholm. PRO står för kaffe och korv. IoU kommer att  

bekosta annons, kör och hyra för Kvarnen. IoU lånar ut ljud och scenvagn. 

Bagarstugan, renovering pågår. 

Midsommar i Hällskärsparken, Karlholmsdagen och Julmarknaden hänskjuts till kommande möten. 



 

 

7. Skrivelser 

Inga skrivelser 

 

8. Övriga frågor 

Valberedning skall bestå av två (2) personer, dessa två platserna är för närvarande vakanta. Förslag 

på namn lämnades. Styrelsen kommer att kontakta dem för att höra om de känner sig manade att ta 

sig an valberedningsuppdraget. Styrelsen kommer även att utforma en kravspecifikation för  

ledamöter. 

Julle får i uppdrag att digitalt ordna med en sluten grupp för styrelsen, för att på ett enklare och  

effektivare sätt för styrelsen att hålla kontakten mellan mötena. 

Julle får i uppdrag att bjuda in KGoIF till kommande möte. 

Bidrag. Äskande av bidrag sätts som en punkt på agendan till kommande möte i maj.  

 

9. Nästa möte 

Nästa möte blir den 17 maj kl.18.00. 
 

10. Avslutning 

Ordförande tackar för kvällens möte 

 
 
Vid protokollet   Justeras 

Dag som ovan 

 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
 
Kerstin Forsblom   Per-Arne Juhlin 
 


