
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
torsdagen den 6 aug 2009. 
 
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Britta 
Eriksson, Lennart Backman, Ale Mattsson, Bertil Hillbom, Ingegerd Martinelle, Bertil 
Hillgren.  
     

1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Därefter förklarades mötet 
öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 
3. Föregående möte. 

Föregående mötesprotokoll har skickats ut till föreningarna. Protokollet ansågs 
därmed föredraget och lades därefter med godkännande till handlingarna.  

  
4. Ekonomi. 

Behållningen är i dagsläget ca 59000 kr. Resultat från marknaden och 
midsommarfirandet kommer nedan på respektive punkt. 
Fakturorna till sponsorerna är utskickade.  
 

5. Rapport Karlholms marknad 2009. 
Magnus föredrog en ekonomisk rapport från marknaden. Intäkterna uppgick till ca 
63000 kr. Utgifterna uppgick till ca 67000 kr. Sponsorintäkterna uppgick till ca 
20000 kr vilka skall fördelas på hela Idégruppens verksamheter. 
Vidare så diskuterades erfarenheter, både positiva och negativa från årets marknad. 
Bättre planering i allmänhet var alla överens om, främst när det gäller personallistor. 
När det gäller 2010 års marknad så beslutades att det blir en dag (lördag). 
 

6. Rapport midsommarafton 2009. 
Magnus föredrog även en rapport från midsommarfirandet. Intäkterna uppgick där 
till ca 46000 kr, medan utgifterna uppgick till ca 40000 kr. Nettoresultatet uppgick 
sålunda till en vinst på 6000 kr vilket skall delas med Folkets Hus. 
Diskuterades om vi skall flytta tidpunkten för midsommarfirandet till kl 16:00. 
Beslut om detta tas vid ett senare tillfälle. Även här framkom att en bättre planering 
behövs, såväl personella som vilka programpunkter vi ska ha. Beslutades att vi ska 
ha dans vid 2010 års firande. Gunnar bokar orkester. 
Diskuterades även möjligheten att använda s.k ”ölband” till öltältet. Lennart kollar 
detta. Vidare diskuterades att vi bör sälja läsk och dyl utanför området.  

 
7. Rapporter. 

• Håkan rapporterade om den stundande Tackfesten den 15 augusti. Till 
förtäring blir det kräftor och tre sorters pajer. I skrivande stund är det 38 st 
anmälda. Sista anmälningsdag är den 10 augusti. Tälten sätts upp torsdagen 
den 13 augusti kl 18:00. 



• Material till utställningen i gamla järnaffären är i det närmaste klart. Lennart 
ombesörjer uppsättningen. 

 
8. Hemsida karlholm.nu. 

• Arbetet med att färdigställa hemsidan fortgår alltjämt. Prio 1 är nu att se till att 
företagsannonserna färdigställs. 

• Enligt önskemål kommer information om matställen i Karlholm med omnejd 
att läggas ut som information på hemsidan. 

• Även bilder och beskrivningar på sevärdheter i Karlholm kommer att läggas ut. 
 

9. Kommande verksamheter. 
Årets julmarknad går av stapeln den 6 december. Framkom synpunkter om att 
använda ett av de stora tälten (43 kvm) för försäljning utomhus. I övrigt jobbar den 
tillsatta gruppen med arrangemanget. 

 
10. Övriga frågor. 

• Ingegerd informerade om en konsert med tjejgruppen ”Tjejer med drag” från 
Tierp i Smedjan den 25 augusti. 

• Bertil Hillgren informerade att Rida Ranka nu har en friggebod på Hillgrens 
tomt. Tillströmningen av besökare har varit god. 

• Gunnar informerade att önskemål framkommit om bättre skyltning av de 
sevärdheter som ingår i bruksrundan. Med anledning av detta beslutades att ta 
fram kartor och underlag om bruksrundan och lägga ut den på hemsidan för 
utskrift. Dessutom ta fram kartor och lägga dessa i lådan vid infotavlan på 
Kvarntorget. 

• Enligt tidigare beslut så skall vi marknadsföra hemsidan med t ex bildekaler. 
Gunnar kollar med Formab/TMP reklam. 

• En reflektion från Lennart Backman: Ett fåtal personer från ett litet antal 
föreningar utför ett gigantiskt arbete före, under och efter de arrangemang som 
idégruppen arrangerar. En uppmaning till de föreningar som ingår i idégruppen 
att ställa upp med personal vid de arrangemang som idégruppen anordnar. En 
uppmaning som alla på mötet ställde sig bakom. 

• Bruksdammens utseende blev föremål för diskussion. Den ser för bedrövlig ut 
nu. Den är i stort behov av en rensning. Beslutades att kolla upp möjligheten 
att med hjälp av slåtteraggregat rensa dammen. 

• Följetången Grannsamverkan kom åter upp till diskussion. Det blir allt färre på 
listan, i nuläget 18 st. Detta är ohållbart då det blir allt tätare mellan 
bevakningspassen för de som är kvar. Något beslut i frågan togs inte…… 

 
11. Avslutning. 

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


