Medlemsmöte i Gimo Utvecklingsgrupp den 14 nov. 2017, G:a skolan i Gimo.

Närvarande medlemmar;
Ordförande, Christoffer Mårelius, Paul Sandberg, Bengt Pettersson, Lotta
Wellsten, Mats Karlsson.
 Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.
 Genomgång av föregående protokoll som godkändes.
Rapporter;
 Ekonomisk rapport ej tillgänglig till detta möte.
 GUGs nya hemsida är nu i drift på sin vanliga adress
www.gimoutvecklingsgrupp.se och ingår med länk till www.gimoinfo.se
 Ordförande rapporterar att UL kommer att hålla en presentation på ICA i
Gimo under 2 dagar, den 27 och 28 november om planerna på en ny
bussterminal i Gimo.
 Utegym vid ex, vis Idrottsgården kommer Mats Karlsson från GUG att
kolla och informera oss om hur och vilka bidrag som kan sökas. Paul skall
kolla med D/Ö förening i Österby som redan har uppfört ett utegym.
 Förbättrade belysningar på gångvägar samt vid Sim & Sporthallen, allmän
uppsnyggning av området kring dessa anläggningar bevakas
fortsättningsvis av Lars Eriksson
 Samtal med Kommunen beträffande behovet av samling och dialog kring
frågan om aktiviteter för våra barn och ungdomar i Gimo kommer att
föras av Lotta Wellsten
 Knutmassoföreningen/Kvarnen, framtidsfråga som kommer att
diskuteras med representanter från Kultur & Fritid samt GUGs repr, Paul
Sandberg, Anders Widén och Pär Gustavsson den 5 december på
Kvarnen.
 Nu är det klart att aktivitetsskyltar för föreningar i Östhammars kommun
kan hängas på de bef. FRAMME skyltar som finns på våra orter.
Information om detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

 Övriga frågor;
 Mats Karlsson skall kolla förutsättningarna för en nystart att kunna ha en
Majbrasa (kase) i Gimo till 2018.
 Mats Karlsson ställde en fråga beträffande vem på kommunen som avgör
hyresfrågor med anledning av att det talas om att det för 2018 kommer
att debiteras ut hyror för boende som behövs under Roslagscupen, vilket
kan komma att äventyra hela denna satsning för Gimo IF som ingår i en
Allians för genomförande av denna stora ungdomstävling. Paul lovar att
ta upp frågan med ansvariga tjänstemän och politiker.
 Nästa medlemsmöte;
 13 februari 2018 i G:a Skolan, Gimo Kl. 18.00
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