
   
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och Utvecklingsgruppen 
Karlholm-Västland, tisdagen 5 december 2017. 
 
 
Plats: Idé och Utvecklingsgruppens (IoU) lokal i Karlholmsbruk 
 
 
Närvarande: Per-Arne (Julle) Juhlin, Kerstin Forsblom, Magnus Johansson,  
Marie Trana Andersson. 
 
 
Frånvarande: Marie Berglund, Jens Hillbom, Gunnar Jansson. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkommen till årets sista möte och förklarade därmed 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. 
Förslag på namn till Valberedningen hänskjuts till nästa styrelsemöte. 
 
 
6. Rapporter 
Återstår en del arbeten i området runt dammen. Beslutade att Julle kallar Gunnar och 
Magnus för genomgång av kvarvarande arbetsuppgifter.  
 
IoU väntar fortfarande på återkoppling från olika aktörer angående ett utegym.  
 
Ansökan gällande Kanotleden är inskickad. Ärendet finns nu hos Jordbruksverket, där 
väntetiden för närvarande är lång. 
 
Förfrågan har ställts till Folkets Hus om att anordna Karlholmsdagen 2018. 
 
Inget svar inkommit ännu angående bidragsansökan, som lämnats in till kommun gällande 
renovering av Bagarstugans tak. 
 



Angående förfrågan om vindskydd vid nya lekparken väntar IoU på besked från kommun. 
Beslutades att Magnus tar kontakt med kommun om hänvisningsskyltar gällande p-platser 
för besökare till ”nya” lekparken. 
 
Vid PROs jubileumfest representerade Kerstin IoU med present och hyllningstal. 
 
Vid Demokratiberedningens möte som hölls i Björkängsskolan, föredrog Julle information 
angående IoU:s engagemang och arbete.   
 
 
7. Skrivelser 
Skrivelse har kommit in från Lennart Backman om dokumentering av IoU:s historia. Förslag 
att Magnus tar kontakt med PRO om de kan vara Lennart behjälplig, samt att Julle 
återkopplar till Lennart. 
 
Förfrågan från Tierps Riksteaterförening om ev. engagemang. Julle har varit i kontakt med 
ordförande för teaterföreningen om att de tar kontakt med Folkets Hus i Karlholmsbruk. 
 
Kerstin har lyssnat med PRO om hur de ställer sig till att arrangera Valborgsmässoafton och 
Midsommarafton (dagtid) för 2018, PRO återkommer efter deras kommande styrelsemöte. 
 
 
8. Övriga frågor 
Folkets Hus kommer även att 2018 arrangera Karlholms julmarknad. 
 
Fråga om invigning av nya bron och om namngivning togs upp, hänskjuts till kommande 
styrelsemöte 
 
Kerstin skickar åter ut Verksamhetsplan 2018 för påseende till styrelse och suppleanter. 
 
Årsmötet för IoU utlyses till onsdag 21 mars kl. 18.00 och i IoU lokaler. 
 
 
9. Nästa möte 
Tisdagen 16 januari, Kerstin skickar ut kallelse och dagordning.  
 
 
10. Avslutning 
Ordförande tackar för kvällens möte 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
Dag som ovan 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
 
Kerstin Forsblom   Per-Arne Juhlin 


