Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland,
onsdagen den 10 december 2008.
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Kerstin
Eriksson, Bertil Hillbom, Ale Mattsson, Britta Eriksson, Carl-Bertil Wallin, Bengt Jansson,
Peter Falk, Ulla Pernestål, Lennart Backman.
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet, som denna gång hölls i PRO:s
nya lokal på Karlitplan. Därefter förklarades mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Föregående möte.
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomi.
Föreningen är nu registrerad, och har ansökt om att öppna ett bank och
plusgirokonto på Nordea. Ansökan är beviljad. Behållningen är i dagsläget 73 526
kr. Preliminärt resultat för 2008 är ett 0-resultat.
Magnus informerade om utdelningen till de föreningar som hjälpte till på marknaden
i somras. Utdelningen blir 10 kr/arbetad timme. Uppdrogs åt styrelsen att skicka ut
information till föreningarna om respektive förenings andel av vinsten. 3K har
efterskänkt sin andel till Idégruppen.
5. Rapporter.
• Julmarknadsgruppen rapporterade från julmarknaden. Upplevdes som lyckat
med mycket folk och bra underhållning. Magnus redogjorde även resultatet.
Intäkterna uppgick till 5610 kr. Utgifterna blev 2900 kr. Vinsten blev således
ca 2700 kr
6. Karlholms marknad 2009.
Arbetsgruppen arbetar vidare. Kontakt med sponsorer har inletts. Frågan om vi skall
ha ett tivoli har diskuterats. Håkan har fått i uppdrag att kolla detta. Uppkom en
diskussion om hur vi skall göra för att utöka antalet knallar.
7. Leaderprojektet.
En ny ansökan har skickats till Leader Neda. En kortfattad beskrivning om vad vi
vill göra och vad vi har för vision för Karlholms utveckling.
8. Kommande verksamheter.
Nästa arrangemang som vi har är valborgsmässofirande. En arbetsgrupp för detta
utsågs. Gruppen består av: Ale Mattsson, Bertil Hillbom, Britta Eriksson och
Magnus Johansson. Britta Eriksson utsågs till sammankallande i gruppen.

9. Hemsida Karlholm.nu.
Per-Arne Juhlin har nu överlåtit hemsidan (www.karlholm.nu) till Idé o
utvecklingsgruppen. Per-Arne står för kostnaden för att registrera domänen på
Idégruppen. Webmaster är Janne Forsblom, som även sköter om Folkets Hus
hemsida.
10. Övriga frågor.
• Uppkom önskemål om att få protokollen utskickade till medlemsföreningarna.
Uppdrogs åt ordförande att ombesörja detta.
• Uppkom även önskemål om att upprätta ett mötesschema för hela året.
Uppdrogs åt styrelsen att föreslå en mötesplan för 2009.
• Uppkom diskussion om bagarstugan och skolmuseet och hur vi marknadsför
dessa. Framkom förslag på att lägga ut bilder och filmer på hemsidan. Efter
diskussion om hyran för bagarstugan, så beslutade mötet att Idégruppen skall
betala hyra för bagarstugan till Hembygdsföreningen när vi nyttjar lokalen till
bakning och försäljning av karlholmsbröd. Dessutom skall skälig ersättning
utgå till de som ställer upp och bakar för Idégruppens räkning.
• Föreslogs att en informationstavla om bruket bör arbetas fram.
• Andra förslag som kom upp var bl a vandrarhem, turistinformation
• Grannsamverkan diskuterades. Det blir allt färre som står på listan. Vad gör vi
för att bli fler? Håkan informerade att kontantkortet till telefonen som ligger i
väskan är tomt. Beslutades att Idégruppen fyller på kortet med 200 kr.
11. Avslutning
Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat
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