
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
tisdagen den 1 mars 2011. 
 
Närvarande: Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Bo S Englund, Bengt 
Andersson, Carl-Bertil Wallin, Britta Eriksson, Lennart Backman, Bertil Hillbom, Ulla 
Pernestål, Ingegerd Martinelle, Kristina Skytén, Bengt Jansson, Lennart Berg. 
     
 

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

 
2. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen föredrogs. Efter detta godkändes dagordningen. 
 

3. Föregående möte 
Senaste styrelseprotokollet föredrogs. Under punkt ”föregående möte” skall det stå 
att Gunnar justerar punkt 3 och 4. Med denna ändring lades protokollet till 
handlingarna.  

  
4. Ekonomi 

• Magnus rapporterade att revisorerna granskat räkenskaperna. De har 
godkänt allt och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

• Den 31 december hade vi en behållning på 83 500 kr. Ytterligare 9000 
kr från arbetsförmedlingen har kommit in sedan årsskiftet. 
Verksamhetsåret 2010 gav ett resultat på + 25 000 kr. 

• Efter diskussion angående styrelsebeslut den 3 november 2010, som 
innebar att PRO skulle få behålla nettovinsten från brödförsäljningen på 
julmarknaden, så föreslog Bo S Englund att beslutet upphävs och att 
PRO betalar tillbaka 4 080 kr till Idégruppen. Medlemsmötet beslutade 
enhälligt enligt förslaget. 

 
5. Valberedningen 

Valberedningen har inte fått inte några förslag till ordförande från 
medlemsföreningarna. Följande uppdrag är i tur att avgå: 

- Ordförande 
- Två st ledamöter 
- Två st ersättare 
- En revisor 

Valberedningen jobbar vidare med detta. 
Vidare så diskuterades representationen från medlemsföreningarna. 

 
6. Valborgsfirande 

• Carl-Erik Berglin kom upp som förslag till talare.  
• Britta Eriksson frågar kyrkokören om de kan sjunga in våren. 
• Polistillstånd och tillstånd om markupplåtelse är sökt. 



• Vi skall ha försäljning av korv och kaffe. 
• Beslutades att vi skall ha fyrverkeri. 
• Gruppen arbetar vidare med planeringen som t ex ved till tunnorna, 

annons personal etc. 
 

7. Karlholms marknad 
• Gunnar informerade att annons är bokad till v 12. Framkom önskemål 

att annonsen skall komma in tidigare. Gunnar kontaktar annonsbladet 
för att höra om det är möjligt att få in den v 10. 

• Polistillstånd och markupplåtelse är sökt. 
• Gunnar presenterade förslag på artister. Ingen av dessa verkade 

intressant. Föreslogs att fråga några lokala förmågor. Carl-Bertil kollar 
om Josef Mattsson, som spelar saxofon kan spela. 

• Tivoli är klart. 
• Håkan tar fram arbetslistor på de ställen vi behöver personal. 

 
8. Rapporter 

• Rapporterades från mötet med Tierps kommun och Tierpsbyggen, se 
bilaga. 

• I anslutning till detta så framkom önskemål om att det ska röjas runt 
bagarstugan. 

• Träden längs bruksgatan togs upp. Tas upp med kommunen och 
Tierpsbyggen på nästa träff med dem. 

• Bengt Andersson tog upp frågan om vi skall vara med broschyren från 
Vallonbruk i Uppland. Frågan tas upp på årsmötet den 29 mars. 

• Carl-Bertil Wallin rapporterade att Rappkallestämman blir den 14 
augusti. 

• Kultur o Guidegruppen håller årsmöte den 3 mars. Då visas filmen 
”Vallonerna i Järnets tid”. 

• Folkets Hus håller årsmöte den 15 mars. 
• PRO håller årsmöte den 8 mars i Folkets Hus. 

9. Kommande verksamhet 
Tillsättande av arbetsgrupper, kontakter med kommun, företag mm tas upp på 
årsmötet.  

 
10. Övriga frågor 

Registret på medlemsföreningarnas representation gicks igenom. Carl-Bertil fick i 
uppdrag att prata med spelmanslaget om att utse en representant i Idégruppen. 
LRF har meddelat att de inte vill vara med, så de stryks från registret. 
Gunnar kontaktar Åsa Joelsson om att utse representant från KKK. 
Bosse pratar med Karin Herbertsson om att utse representant från KGoIF. 
Bengt Andersson föreslog att mötet tackar Lennart Berg för det engagerade arbete 
som han lagt ned för Idégruppen. 
 



11. Avslutning 
 Ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 
mötet avslutat 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 


