Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och Utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, onsdagen 25 oktober 2017.
Plats: Idé och Utvecklingsgruppens (IoU) lokal i Karlholmsbruk

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

Frånvarande: Marie Berglund, Jens Hillbom.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll som lades till handlingarna.
4. Ekonomi
Magnus föredrog ekonomin.
5. Aktiviteter
Val av vice ordförande hänskjuts till kommande styrelsemöte.
Vilka som skall ingå i Valberedningen hänskjuts till nästa styrelsemöte.
Ansökan om bidrag kommer att lämnas till kommun gällande Bagarstugans tak, Kerstin
ombesörjer ansökan.
Till nästa möte skall Verksamhetsplan för 2018 vara klart, Kerstin mailar ut 2017
verksamhetsplan till styrelsen.

6. Rapporter
Gunnar föredrog statusen på ”Bron” som nu är klar och godkänd. Lampor är på plats och
inom kort kommer ”livräddningsstationer” att placeras ut. IoU kommer att planera för en
invigning av den nya bron.

IoU väntar fortfarande på återkoppling från olika aktörer om utegymmet.
Ansökan gällande Kanotleden är inskickad och ett beslut väntas från Leader.
Julmarknaden i Karlholmsbruk blir lördagen 2 december och på Kvarntorget i ett
arrangemang av Folkets Hus i Karlholm. Folkets Hus kommer att hyra vagn och
ljud av IoU.
7. Övriga frågor
Fråga har ställts till IoU om ett vindskydd vid nya lekparken, Marie Andersson lyssnar vidare.
Fråga om Skyltar eller P-platser vid nya lekparken har tagits upp med IoU. Gunnar lyssnar
vidare med gata/park.
Fråga har inkommit från Folkets Hus om IoU att delta med representant till Folkets Hus
valberedning, för närvarande finns det ingen från IoU som kan delta.
Kerstin får i uppdrag att lyssna med PRO om hur de ställer sig till att arrangera
Valborgsmässoafton och Midsommarafton (dagtid) för 2018.
En inbjudan till PROs jubileumsfest har inkommit, beslut att Kerstin kommer att representera
IoU.
Demokratiberedningen har bjudit in IoU till sitt möte 27 november.

9. Nästa möte
Kerstin skickar ut kallelse
10. Avslutning
Ordförande tackar för kvällens möte

Vid protokollet
Dag som ovan

Justeras

__________________________

____________________________________

Kerstin Forsblom

Per-Arne Juhlin

