
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
tisdagen den 25 maj 2010. 
 
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Bo S 
Englund, Britta Eriksson, Lennart Backman, Ale Mattsson, Bertil Hillbom, Ulla Pernestål, 
Bengt Andersson, Ingegerd Martinelle, Kristina Skytén.  
     
 

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

 
2. Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen föredrogs. Efter detta godkändes dagordningen. 
 

3. Föregående möte. 
Föregående mötesprotokoll har skickats ut till föreningarna. Protokollet ansågs 
därmed föredraget och då ingen hade något att tillägga lades protokollet med 
godkännande till handlingarna.  

  
4. Ekonomi. 

Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. I dagsläget finns det ca 70 000 kr 
på plusgiro och kassa. Sponsringen till föreningens verksamhet är ca 10000 kr mer 
än föregående år. Från arbetsförmedlingen kommer det in ca 4500-5000 kr varje 
månad. 

 
5. Rapporter. 

• Lennart rapporterade att 3K har visat intresse för att vara i järnaffären. Hur det 
påverkar Idégruppens intressen där återstår att se. Återkommer i ärendet. 

• Kabeln till pumpen till fontänen i bruksdammen har kommit hem. Pumpen är 
på väg hem. Rean Holm sköter om installationen. 

• Bänkseten är slipade och lackade. 
• Ingvors arbete med dokumentation fortlöper. 

 
6. Karlholms Marknad. 
• Annonsen till marknaden är klar. Kommer ut samma vecka som marknaden äger 

rum. 
• Gunnar har nu gjort klart med artist till marknaden. Det blir Henrik Åberg och 

Jerry Carlsson som framför showen ”Så minns vi Elvis”. Det kostar ca 25000 kr. 
• Antal knallar i år är 25 st utomhus och 7 st inomhus. 
• Program för marknaden finns nu på hemsidan. 
• Personalbehovet är: Tivoli – 8 pers, parkering – 6 st, grilla hamburgare – 6-8 st. 

Namn till detta meddelas till Lennart Berg. 
• Placering av knallar och övrig etablering sker på torsdagen före marknaden. 
• Dansbanan oljas in onsdag den 26 maj. Gunnar köper in material till det. 
 



Midsommar. 
• Precis som tidigare år så sköter KMK om att klä stången kvällen före 

midsommarafton. 
• Vi kommer att ha två nivåer av åldersgränser. En 16 årsgräns som ger tillträde till 

parken och dansbanan. Och en 18 årsgräns som ger tillträde till öltältet. Detta sker 
genom att ha två olika färger på ”åkbanden”. 

 
7. Fotoutställning. 

Diskuterades om hur en fotoutställning skall läggas upp. Förslag på att ha ett 
bildspel rullande i skyltfönstret. Lennart jobbar vidare på det. En arbetsgrupp 
bestående av Ingegerd Martinelle, Britta Eriksson, Lennart Berg, Lennart 
Backman och Bengt Jansson tittar på hur och vad som kan göras med detta. 
 

8. Dokumentation Hembygdsgården. 
Bengt Jansson har visat vad som finns att dokumentera. Ingen dokumentation är 
gjord. Det som vi väntar på nu är att hembygdsföreningen kontaktar oss för att 
komma igång. 
 

9. Kommande verksamheter. 
Se punkterna 6, 7, 8. I övrigt inget att rapportera. 

 
10. Övriga frågor. 
• Den 2 juni blir det underhållning i Smedjan. Torkel Hålldin och familjen Wallin 

från Sandby står för underhållningen. Kultur o Guidegruppen står som arrangör. 
• Styrelsen fick i uppdrag att se över hur vi kan premiera vår webmaster Janne 

Forsblom för hans arbete med hemsidan. 
• Vi skall bjuda in föreningar med en förfrågan om de vill bli medlemmar i 

Idégruppen. 
• Britta Eriksson informerade om marknadsföringen av Vallonbruken i Karlholm, 

Söderfors, Ullfors och Strömsberg. 
• Diskuterades allmänt om läget för Folketshusföreningen. Föreningen har fem 

vakanser i styrelsen. Arbetsbelastningen för dessa är hög. En lösning på detta 
måste ske för att verksamheten skall kunna bedrivas vidare. 

• Ale Mattson informerade om att återställning av parken har skett. Ytterligare 
fyllning kommer att ske vid ett senare tillfälle. 

• Styrelsen fick i uppdrag att se till att Idégruppen blir remissinstans i ärenden som 
på något sätt har med bygden att göra. 

• Beslutades att skriva till Bo Hjalmarsson på Korsnäs för att tacka för att vi fick ta 
ved till valborgsmässofirandet. 

 
11. Avslutning. 

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


