Protokoll fört vid årsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, onsdagen den 11
mars 2009.
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan.
Närvarande: Lennart Berg, Gunnar Jansson, Håkan Ståhlberg, Britta Eriksson, Ulla Pernestål,
Sven Ståhlberg, Ale Mattsson, Lennart Backman, Tomas Eriksson, Helge Jönsson, Ingegerd
Martinelle, Bertil Hillbom, Bengt Andersson, Magnus Johansson, Bengt Jansson, Carl-Bertil
Wallin, Bertil Hillgren.

1.

Mötets öppnande.
Ordförande Lennart Berg hälsade alla välkomna till föreningens första årsmöte, och
förklarade därefter årsmötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen.
Efter punkt 13, läggs punkt 14, val av firmatecknare in. Övriga ärenden flyttas ned på
dagordningen. Efter detta tillägg godkändes dagordningen

3.

Val av ordförande för årsmötet. Lennart Berg
valdes till ordförande för årsmötet.

4.

Val av sekreterare för årsmötet. Håkan Ståhlberg
valdes till sekreterare för årsmötet.

5.

Val av två st protokolljusterare och tillika rösträknare.
Bertil Hillbom och Gunnar Jansson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

6.

Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
Ordförande informerade att kallelse till årsmötet skickats ut till medlemsföreningarna i
enlighet med stadgarna. Årsmötet beslutade i och med detta att mötet utlysts i behörig
ordning.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2008.
Verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna föredrogs av ordförande
respektive kassör. Årsmötet beslutade att lägga dessa med godkännande till
handlingarna.

8.

Revisorernas berättelse för år 2008.
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den med
godkännande till handlingarna.

9.

Fastställande av balansräkning för år 2008. Årsmötet beslutade i enlighet med
revisorernas förslag att fastställa balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2009.
Årsmötet beslutade efter en liten diskussion att inte ha några arvoden till styrelse och
revisorer. Däremot beslutades att införa rese och kostnadsersättningar som följer
statens normer.
12. Val av ordförande på två år.
Årsmötet valde Lennart Berg till ordförande på två år.
13. Val av kassör på ett år.
Årsmötet valde Magnus Johansson till kassör på ett år.
14. Val av firmatecknare.
Årsmötet valde Lennart Berg och Magnus Johansson till föreningens firmatecknare.
Dessa båda tecknar firma var för sig.
15. Val av sekreterare på två år.
Årsmötet valde Håkan Ståhlberg till sekreterare på två år.
16. Val av en styrelseledamot på två år. Årsmötet valde Gunnar
Jansson till styrelseledamot på två år.
17. Val av en styrelseledamot på ett år. Årsmötet valde Kerstin
Eriksson till styrelseledamot på ett år.
18. Val av två styrelseersättare på ett år. Årsmötet valde Carl-Bertil Wallin och Bo S
Englund till styrelseersättare på ett år.
19. Val av en revisor på två år.
Årsmötet valde Sven Ståhlberg till revisor på två år.
20. Val av en revisor på ett år.
Årsmötet valde Lennart Backman till revisor på ett år.
21. Val av en revisorersättare på ett år. Årsmötet valde Ale
Mattsson till revisorersättare på ett år.
22. Val av en ledamot i valberedningen på två år.
Årsmötet valde Bengt Jansson till ledamot i valberedningen på två år. Bengt valdes
dessutom till sammankallande i valberedningen.
23. Val av en ledamot i valberedningen på ett år. Årsmötet
valde Britta Eriksson till ledamot i valberedningen.
24. Övriga frågor.
• Britta Eriksson framförde att detta är ett historiskt möte. Idégruppen har under
många år försökt att bilda förening utan att av olika anledningar lyckas. I stället
har föreningen fungerat som paraplyorganisation till föreningslivet i KarlholmVästland. Britta redogjorde också för historiken kring hur Idé och
utvecklingsgruppen bildades på 1980-talet. Se bilaga
•

Ale tog upp frågan om Grannsamverkan. Han rapporterade från ett möte med
polisen i missionskyrkan.

•
•
•
•
•

Bertil Hillgren pålyste ett möte som RPG arrangerar i missionskyrkan torsdagen den
12 mars. Medverkan av äldreomsorgschefen i Tierps kommun.
Lennart Backman informerade om en kommande utställning av gamla skolkort i
skolmuseét.
En ny hemsida är under uppbyggnad. Publiceras under våren. Per-Arne Juhlin
överlåter ägandet till Idégruppen.
Gunnar informerade om det Leaderprojekt som föreningen skickat in en ansökan
till. Två st toaletter med dusch samt förråd är planerade.

•

Ingegerd informerade att Kultur och guidegruppen har årsmöte tisdagen den 17 mars kl
18:30. Lars-Gösta Hellberg berättar om "Rysshärjningarna". Den 4 juni är det konsert
med Tierps manskör i Smedjan.

•

Valborgsmässofirandet sker som vanligt på Kvarntorget med början kl 21:00. Vårtalare
blir Per Abrahamsson. Övriga aktiviteter är fyrverkeri, försäljning av korv, kaffe mm.

•

Ordförande informerade att PRO har städat i gamla järnaffären på Karlitplan. Två st
boulebanor har färdigställts i källarplanet. I butiksplanet är det en utställning på gång,
där Karlit/Kadax, Tierpsbyggen och Idégruppen är intresserade att visa upp sig och
sin verksamhet.

•

Marknadsgruppen fortsätter sitt arbete med detaljerna kring Karlholms marknad. Även
i år blir det nationaldagsfirande där Lars Gustavsson håller tal. Som vanligt krävs en
stor insats av ideellt arbete före, under och efter marknaden.
C-B Wallin informerade om en "Så ska det låta" tävling mellan Västland och Vendels
församling den 19 mars kl 19:00.

•
•

Den 19 april arrangerar hembygdsföreningen en ungdomsspeldag i
hembygdsgården.

•

Den 10 april har Folkets Hus Supé med underhållning och dans. Lalla Hansson står för
underhållningen. Biletter finns att köpa på Uno-X.

25. Avslutning.
Mötesordförande Lennart Berg tackade mötesdeltagarna för en bra diskussion och
visat intresse, och förklarade därefter årsmötet avslutat.
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