Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland,
tisdagen den 18 oktober 2011.
Närvarande: Lars Gustafson, Magnus Johansson, Bo S Englund, Bengt Andersson, Britta
Eriksson, Bertil Hillbom, Ulla Pernestål, Ingegerd Martinelle, Kristina Skytén, Siri Eriksson,
Lars Holgersson, Majgull Holgersson, Sven Ståhlberg, Lennart Backman, Karin Herbertsson
och Malin Ivarsson med lille Kalle Karlsson.
1.

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Lars Gustafson; hälsade alla välkomna till medlemsmötet
och förklarade därefter mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes av mötet.

3.

Val av mötesordförande och sekreterare
Lars Gustafson valdes till ordförande för medlemsmötet och Bengt Andersson till
sekreterare.

4.

Genomgång av protokoll
Protokoll från senaste medlemsmötet och protokollen från de därpå följande
styrelsemötena delades ut vid mötet.
På begäran föredrogs enbart protokollet från det senaste styrelsemötet. Som
komplettering till § 8 i styrelseprotokollet meddelade ordförande att Tierpsbyggen
meddelat att ”Järnaffären” tills vidare kan disponeras av Idé och
utvecklingsgruppen eftersom inga andra planer finns för lokalerna. Magnus
Johansson får i uppdrag att förse utställningsplatserna i lokalens fönster med
ytterligare belysning.
Mötet ansåg samtliga protokoll delgivna och lade dem till handlingarna.

5.

Ekonomi
Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. Föreningens behållning är i
dagsläget ca 125 000 kr, vilket inkluderar plusgiro, kassa och utestående
fordringar.

6.

Årsrytmen för föreningens arrangemang
Ordförande betonade vikten av att avgöra vilka arrangemang föreningen skall
genomföra med stöd av medlemsföreningarna och att planera dessa arrangemang
noga och i god tid.
Vi behöver ha klart för oss innehåll och syfte, arbetsgrupp, ekonomisering och
praktiska frågor som annonsering mm.
De traditionella arrangemangen diskuteras i följande punkter på dagordningen.
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7.

Julmarknad
Årets julmarknad blir den 4 december mellan klockan 14 och 17 i gamla
Järnaffären.
Arbetsgruppen består av Britta Eriksson, Bertil Hillbom och Magnus Johansson.
Arbetsgruppen ordnar annonsering av julmarknaden och inbjudan till
utställare/försäljare så fort som möjligt. Hårfrisörskan som annonserat liknande
aktivitet samma dag kontaktas för diskussion om samordning av aktiviteter.
Magnus Johansson tar den kontakten. Arbetsgruppen arbetar vidare med
planeringen inkluderande kontakter med medlemsföreningarna för att efterhöra
deras intresse av att delta med aktiviteter under julmarknaden.
Avgifter för deltagande utställare/försäljare erläggs enligt beslut tidigare år. Ingen
avgift uttas av medlemsföreningar.
Britta Eriksson väckte frågan om fördelningen av intäkter från försäljningen av
Karlholmsbröd. Arbetsgruppen ombads komma med förslag till styrelsen för
beslut.

8.

Valborgsmässofirandet vid Bruksdammen
Valborgsmässofirandet genomförs som traditionellt med sång, tal, fyrverkeri och
försäljning av korv och kaffe.
Styrelsen önskar tips om talare och medlemmar i arbetsgrupp för arrangemanget.
Vikten av att boka sångkör så snart som möjligt betonades.

9.

Karlholms marknad.
Styrelsen kommer att närmare diskutera innehåll och syfte med arrangemanget
baserat på den förda diskussionen. Huvudfrågan är om arrangemanget skall
genomföras som marknad eller brukets dag eller en kombination av dessa.
En idé är att uppföra ett historiskt spel om bruket/bygden. Det kräver dock att ett
dramaprojekt startar snart under ledning av dramapedagogen Sara Eklund, som
initierat idén.

10.

Midsommar.
Styrelsen utgör arbetsgrupp för midsommarfirandet. Årets familjeorienterade
arrangemang var mycket uppskattat. Det betonades att arrangemanget ska ha
samma syfte 2012.

11.

Piano till Wesslandia samt utemiljö för de boende
Ordförande rapporterade att de förändringar av utemiljön för de boende på
Wesslandia nu genomförts enligt de förslag som Idé- och Utvecklingsgruppen
medverkat till. Uppdraget är därigenom slutfört.
Pianot och flygeln på Wesslandia behöver bytas ut. Ingegerd Martinelle och Bengt
Andersson har ställts sitt piano till förfogande. Mötet uttrycket ett stort tack för
gåvan.

12.

Lekplatsprojektet intill Karlholms Kyrka
Föräldrar i Karlholm, vid mötet representerat av Malin Ivarsson, önskar en
ytterligare lekplats i Karlholm oavsett placering.
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Styrelsen arbetar vidare enligt uppgjorda planer med placering vid Karlholms
Kyrka eftersom kyrkan är villig att upplåta mark för ändamålet. De ekonomiska
frågorna utreds närmare och tänkbara investerare kontaktas.
Frågan tas upp på nästa medlemsmöte, som planeras i mars 2012.
13.

Inköp av tält
Styrelsen har föreslagit att de tre serveringstält som ägs av Magnus Johanssons
företag skall köpas av Idé- och utvecklingsgruppen för egen användning och för
uthyrning till hugade användare.
Magnus Johansson presenterar en offert på 50 000 kronor för de tre tälten och en
offert på 5 000 kronor för husvagn och kablar, som också använts av föreningen
för genomförande av de olika arrangemangen.
Medlemsmötet uttryckte sitt stöd för inköp av de tre tälten, husvagn och kablar till
de offererade priserna.

14.

Busstur ”Hembygden runt” för årskurs 6 och lärare
Den 4 augusti genomfördes en busstur ”Hembygen runt” för intresserade personer
under ledning av Bengt Jansson. Några hållpunkter på resan var
Kolerakyrkogården från år 1834 belägen i Snatrabodarna, Avrättningsplatsen på
gränsen mellan Skärplinge och Västland samt Fäboden Björsäter.
Liknande turer är planerade för elever i årskurs 6 och lärare för att ge inblick i
hembygden och dess historia. Genomförandet bör ske i samarbete mellan Idé- och
utvecklingsgruppen, Kyrkan, skolan och hembygdsföreningen.
Medlemsmötet uttryckte sitt stöd för det föreslagna arrangemanget.

15.

Bryggbåtstur för rollatorsberoende och rullstolsburna
Styrelsen planerar att genomföra bryggbåtsturer för rollatorsberoende och
rullstolsburna personer under sommaren 2012. Lämplig båt för ändamålet finns att
tillgå. Ägaren Leufstadius i Ledskär är vidtalad och kommer att genomföra
turerna.
Medlemsmötet uttryckte sitt stöd för det föreslagna arrangemanget.
Styrelsen arbetar vidare för få till stånd genomförande av arrangemanget.

16.

Projektet ”Baka Karlholmsbröd”
Traditionen med bakning av Karlholmsbröd borde föras vidare till den yngre
generationen t.ex. via Ung företagsamhet. Bo S Englund har för styrelsens räkning
fått i uppdrag att förverkliga projektet.
Medlemsmötet uttryckte sitt stöd för det föreslagna projektet.

17.

Uttagsautomat på Konsum i Karlholm
Bo S Englund presenterar utkast till skrivelse ställd till Konsum Gävleborg
angående etablering av uttagsautomat i Konsumlokalen i Karlholm. Skrivelsen
kommer att skickas inom den närmaste tiden.
Medlemsmötet uttryckte sitt stöd för den föreslagna åtgärden.
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18.

Övriga frågor.
Ingegerd Martinelle rapporterar från ”Söka pengar konferens” i Norrköping som
hon och Bengt Andersson deltagit i. Konferensen, som anordnats av ArbetSam,
var mycket välordnad och nyttig. Kompendiet ”Att söka Projektbidrag” delades ut
i samband med en mycket bra presentation i ämnet. Kompendiet bedöms vara till
nytta för medlemsföreningar som vill söka bidrag. Kompendiet finns att tillgå hos
Idé- och Utvecklingsgruppen.
Vår assistent Ingvor Ek skulle ha slutat 30 september men Lennart Berg har i
kontakt med arbetsförmedlingen lyckats få en förlängning till 30 mars 2012.
Ingvor avser att gå i pension from 1 april 2012. Fråga väcktes om att undersöka
möjligheterna att engagera annan person för assistentarbete under liknande villkor.
Erfarenheterna från det arbete som utförts av Ingvor Ek under handledning av
Lennart Berg har varit mycket goda.
Ordförande föreslog att föreningen utlyser en vykortspristävling och en
berättelsetävling. Styrelsen arbetar vidare med frågan om de föreslagna
tävlingarna.

19.

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

Vid protokollet:

Justeras:

____________________________

_______________________________

Bengt Andersson

Lars Gustafson
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