Idé & Utvecklingsgruppens möte i s-lokalen 15 sept. 2008
Närvarande: Håkan Ståhlberg, Ale Mattsson, Ulla Pernestål, Britta Eriksson,
Gunnar Jansson, Kerstin Eriksson, Magnus Johansson, Lennart Berg, Bertil
Hillbom.
Inledning: Gruppens ordf. Håkan Ståhlberg hälsade välkommen. Den framlagda
dagordning kompletterades med - beslut om att bilda stadgeenlig förening.
Ekonomi: Magnus Johansson hade bara preliminära uppgifter att lämna. Nya
utgifter som gällde årets marknad hade kommit kassören till del, utgifter som rörde
sig om ca 4 000 kronor. Årets tackfest blev på grund av regnväder, också extra
kostsam. Allt var ordnat i Hällskärsparken, där det dock var omöjligt att vara. Det
bidrog till att festen fick flyttas upp till Folkets Hus, där över hundra personer hade
en trevlig kväll.
Magnus kommer att lämna slutgiltig ekonomisk rapport vid kommande möte.
Gruppens preliminära kassabehållning torde enligt Magnus bli
drygt 80 000 kronor efter sommarens arrangemang.
Gruppen beslutade att 20% av vinsten från årets marknad tilldelas de
medlemsföreningar som ställde upp med folk som jobbade. Utbetalning efter
antalet timmar per förening.
Rapporter: Britta Eriksson lämnade en positiv rapport från guidgruppens
folkmusikafton i smedjan. Ett arrangemang som samlade ett 50-tal personer.
Dansbanan. Beslutade att banan plockas upp och att det görs tisdagen 23 sept. kl.
17.30. Lennart Berg kallar folk som hjälper till med detta. Uppdatering av
hemsidan. Gruppen enades om att tillfråga Janne Forsblom, om han vill vara
"Julle" behjälplig när det gäller sköta uppdateringen.
Julmarknaden: Ale Mattsson lämnade besked om att missionsförsamlingen är
positiv till att årets julmarknad kan hållas i missionskyrkan söndagen 7 dec. ( andra
söndgen i advent)
Kommitté: Ale Mattsson, Bertil Hillbom, Magnus Johansson och Ulla Pernestål
svarar för Idé-gruppens del i julmarknaden. Gruppen ansvarar för att utställare
kommer, att Luciatablå ordnas och att barnen får påsar samt att det i år blir
högtalaranläggning utomhus.
Bildande av stadgeenlig förening: Gruppen enades om att Idé &
Utvecklingsgruppen blir en stadgeenlig förening och fram till årsmötet i början av
2009 valdes nu en Interimstyrelse, bestående av Lennart Berg ( ordf.) Magnus
Johansson (kassör) Håkan Ståhlberg, (sekreterare), Övriga: Gunnar Jansson och
Kerstin Eriksson.
Två förslag till ordf. lades fram - förutom Lennart, även Håkan Ståhlberg, där
Lennart fick förtroendet att leda Interimstyrelsen. Revisorer: Gruppen enades om
att tillfråga Lennart Backman och Sven Ståhlberg, vilka dagen efter detta möte har

godtagit erbjudandet.
Stadgar är framtagna till Idé & Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, vilka
godkändes med några enstaka ändringar, bl a att; årsmötet väljer firmatecknare.
Vid minnesanteckningarna
Bertil Hillbom

