Protokoll fört vid årsmöte med Idé- och utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland, tisdagen den 27 mars 2012
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan.
Närvarande: 24 st
1. Mötets öppnande
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna till föreningens årsmöte, och
förklarade därefter årsmötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Punkt 13 ändrades till 13 a, och 13 b, ”Ändring av stadgar” lades till. Efter denna ändring
godkändes dagordningen.
3. Val av ordförande för årsmötet
Per-Arne Juhlin 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 Ale Mattsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Kallelse till årsmötet har gjorts i enlighet med stadgarna. Årsmötet beslutade i och med detta
att mötet utlysts i behörig ordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2011
Verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna föredrogs . Årsmötet beslutade
att lägga dessa till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för år 2011
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna hade några noteringar och
kompletteringar till årsbokslutet, se bilaga. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen
och noteringarna till handlingarna.
9. Fastställande av balansräkning för år 2011
Årsmötet beslutade enligt med revisorernas förslag att fastställa resultat och
balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattar

11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2012
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelse och revisorer, d.v.s. 0 kr. För
enskilda utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Bilersättning utgår med
18,50 kr/mil.
12. Behandling av inkomna motioner
Ingen motion har inkommit.
13.a Beslut om antal ledmöter i styrelsen
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara enligt stadgarna, d.v.s. 5 st
ordinarie och 2 st ersättare.
13.b Ändring av stadgar
På årsmötet beslutades att ändra stadgarna avseende turordning för val. I stället
för ”udda” och ”jämna” år skall det stå ”år 1” och ”år 2”.
14. Val av kassör på två år
Årsmötet valde Magnus Johansson (omval) till kassör på två år.
15. Val av firmatecknare
Årsmötet valde Lars Gustafson (nyval), 1947-12-25–1497, och Magnus Johansson
(onval), 1947-01-15–2938 till föreningens firmatecknare. Dessa båda tecknar firma
var för sig.
16. Val av en styrelseledamot på två år
Årsmötet valde Bo S Englund (omval) till styrelseledamot på två år.
17. Val av två styrelseersättare på ett år
Årsmötet valde Carl-Bertil Wallin (omval) och Bigitta Lindegren (nyval) till
styrelseersättare på ett år.
18. Val av en revisor på två år
Årsmötet valde Lennart Backman (omval) till revisor på två år.
19. Val av en revisorersättare på ett år
Årsmötet valde Ale Mattsson (omval) till revisorersättare på ett år.
20. Val av en ledamot i valberedningen på två år
Årsmötet valde Ingegerd Martinelle (nyval) till ledamot i
valberedningen på två år.

21. Rapporter
Lars Gustafson rapporterade om de aktiviteter och projekt som Idégruppen driver eller är
inblandade :
• Lekplats vid kyrkan – drivs i samverkan med föräldrar i Karlholm.
• Busstur – årskurs 6 erbjuds en busstur runt Karlholm-Västland-Sandby-Snatra
• Bryggbåtstur – Rullstolsburna erbjuds en skärgårdstur- sker i samverkan med KMK
• Projekt ”Baka Karlholmsbröd” – Erbjuda Högbergskolan att driva detta via ”Ung
företagsamhet”
• Uttagsautomat i Karlholm – Kontakta Konsum Gävleborg om att sätta upp en
uttagsautomat ”Kontanten” vid Konsum i Karlholm.
• Processdrama – Sara Eklund projektledare
• Vykortstävling – Erbjuda elever på Björkängsskolan att delta i en vykortstävling med
prisutdelning på Karlholmsdagen den 2 juni.
• Idégruppen har köpt en tavla av Gunilla Jansson som skänks till Wesslandia.
• Planeringen inför Valborgsmässofirandet är klar. Talare blir Börje Wennberg.
22. Övriga frågor
•
•
•
•
•
•

Ingegerd Martinelle informerade om Vallonbruksveckan den 25 augusti–2 september,
där Guidegruppen medverkar. Vallonbruk har årsmöte den 14 april. Då skall
programmet för Vallonbruksveckan presenteras.
Guidegruppen har guidning på söndagar i sommar. Även på lördagar under
Vallonbruksveckan. Då kommer det även att säljas Karlholmsbröd, och eventuellt vara
en utställning i gamla järnaffären.
Den 30 augusti blir det en konsert i kyrkan. Då uppträder Åsa Jinder.
Den 3 maj är det visning av smedjan. Och den 4 maj kommer Tierps kommun och
länsstyrelsen för att se över vad som behöver göras i smedjan.
En fråga om vattenkranen i hamnen togs upp. ”Vem äger den?” Det är KMK som
”äger” och har skötsel på den.
Ulla Pernestål hade med sig tavlor från det sista kommunfullmäktige före
kommunsammanslagningen (1973). Dessa tavlor sätts upp i PRO:s lokal.

23. Avslutning
Mötesordförande Per-Arne Juhlin tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och förklarade
därefter årsmötet avslutat.
Efter årsmötet presenterades det projekt som Lennart Berg (projektledare), Ingvor Ek arbetat
med sedan 2009. Även Roland Dahlberg, f.d. lärare i Karlholm har varit med i projektet.
Fotografier visades med ett bildspel. Allt finns att se på: www.karlholm.nu under fliken
”Nostalgi”.
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