Minnesanteckningar förda vid medlemsmöte med Idé o utvecklingsgruppen KarlholmVästland, torsdagen den 30 oktober 2008 i Folkets Hus Karlholm.
Närvarande: Lennart Berg, Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Britta
Eriksson, Annelie Björk, Lennart Backman, Mona Kling, Bertil Hillbom, Sven Ståhlberg,
Stefan Wallin, Carl-Bertil Wallin
Ordförande Lennart Berg inledde med att hälsa alla välkomna till kvällens möte, och
informerade om vad som skall diskuteras under mötet. Följande frågor skall tas upp:
• Karlholms marknad 2009
• Hällskärsprojektet
• Övrigt
Karlholms marknad:
Marknadsgruppen består av Gunnar Jansson (sammankallande), Magnus Johansson och
Håkan Ståhlberg. De knyter sedan till sig den hjälp de behöver.
Gunnar påtalade att för att driva marknaden vidare så måste medlemsföreningarna hjälpa till
med ideellt och frivilligt arbete. Så frågan till föreningarna var om vi skall fortsätta med
marknaden. De föreningar som var närvarande tyckte enhälligt att vi skall fortsätta.
Frågan om vi ska ha tivoli eller inte togs upp. Det framkom synpunkter att ett tivoli lockar
mer besökare till marknaden, men att vi skall begränsa utbudet av karuseller och lotterier, och
att tivolit placeras på planen vid ”fordonsverkstaden”.
Diskuterades även om möjligheten att köpa in de stora partytälten som används på
marknaden. Diskussioner förs med Karlit om det finns möjlighet att lösa detta den vägen
Frågan om artister kom också upp. Diskuterades om vi skall ha ett liknande upplägg som sist,
eller om vi skall ändra på något. Uppdrogs åt marknadgruppen att titta på olika förslag.
Hällskärsprojektet:
Gunnar presenterade det förslag som vi tidigare lämnat in till Leader+. Förslaget blev beviljat,
men som p g a tidsbrist inte kunde genomföras. Nu är det dags att lämna in en ny ansökan på
samma grunder som tidigare, men med tillägget att vi behöver ha en vision för utveckling av
Karlholm. Vad vill vi med Karlholm?
Övrigt:
Bertil informerade från julmarknadsgruppen. Julmarknaden blir 2:a advent (7 dec). Annons
om knallar, försäljare etc har satts in i annonsbladet.
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