
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
onsdagen den 14 april 2009. 
 
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Britta 
Eriksson, Ulla Pernestål, Lennart Backman.  
     
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade alla välkomna till medlemsmötet, som hölls i PRO:s 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. 
Behållningen är i dagsläget ca 64000 kr.  

 
5. Rapporter. 

Ingen rapport på denna punkt. 
 

6. Valborgsmässofirande. 
Korsnäs AB har lovat att sponsra med ved till tjärtunnorna, men vi får avverka den 
själv. Ale Mattsson ombesörjer detta. De tunnor som var trasiga är nu lagade. Det är 
fortfarande oklart vem som skall sköta o att avfyra fyrverkeriet. Beslutades att sätta 
in en annons i Lokaltidningen Norra Uppland.  
 

7. Karlholms marknad 2009. 
22 st knallar/hantverkare är nu anmälda till marknaden. Arbetet med sponsring 
fortlöper. Nationaldagsfirandet blir lika som föregående år, med Lars Gustavsson 
som talare och kyrkokören som sjunger. Malin Eriksson sjunger nationalsången. 3K 
arrangerar flaggparad med barnen. 
 

8. Leaderprojektet. 
Vi fick avslag på vår ansökan om bidrag från Leader. Motiveringen lyder: Ingen 
förankring i det lokala näringslivet och att projektet inte anses ge möjlighet till 
försörjning. Mötet beslutade att dels bjuda hit Bengt Gyllberg någon gång i sommar 
och dels ta nya tag för en ny ansökan till hösten. 
 

9. Hemsida karlholm.nu. 
Registreringen av hemsidan är nu klar. Webhotellet är också klart. Hemsidan väntas 
publiceras på nätet om ca två veckor. 

 
 
 



10. Kommande verksamheter. 
Inför midsommar skall föreningarna tillfrågas om de vill ha någon typ av 
verksamhet under dagen. Håkan bokar lekledare och dragspelare. Ulla sköter om 
kaffeförsäljningen. Under kvällen blir det dans med öltält. 

 
11. Övriga frågor. 

• Dansbanan läggs ut måndagen den 11 maj kl 18:00. 
• Utställningen ”Gamla bruket”, skall ställas ut i f d järnaffären. Lennart och 

Gunnar sköter detta. 
12. Avslutning. 

Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Lennart Berg 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 


