Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland,
onsdagen den 24 september 2008.
Närvarande: Lennart Berg – ordförande
Magnus Johansson – kassör
Håkan Ståhlberg – sekreterare
Gunnar Jansson – ledamot
Kerstin Eriksson – ledamot
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna till föreningens första styrelsemöte, och förklarade
därefter mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs. Efter punkt tre föreslogs lägga in ”Val av firmatecknare”.
Ändringen godkändes och dagordningen godkändes därefter.
3. Föregående möte.
Minnesanteckningar från medlemsmötet den 15 september föredrogs. Dessa lades med
godkännande till handlingarna. Anteckningarna läggs som bilaga till protokollet.
4. Val av firmatecknare.
Styrelsen valde Lennart Berg och Magnus Johansson till firmatecknare fram till
årsmötet i mars 2009. Dessa tecknar firma var för sig.
5. Ekonomi.
Kassören hade inget att rapportera.
6. Registrera föreningen.
Styrelsen beslutade att registrera föreningen samt att skaffa ett organisationsnummer.
Uppdrogs åt Håkan Ståhlberg att skicka in erforderliga dokument till skatteverket.
7. Skaffa organisationsnummer.
Se föregående punkt
8. Registrera bankkontot på föreningen.
Punkten utgår i väntan på organisationsnummer.
9. Rapporter.
Dansbanan är upptagen och lagd på vinterförvaring. Några övriga rapporter förelåg
inte.
10. Val av marknadsgrupp för Karlholms marknad.
Styrelsen utsåg Gunnar Jansson till sammankallande i marknadsgruppen. Till övriga
ledamöter utsågs Håkan Ståhlberg och Magnus Johansson. Vid behov knyter gruppen
till sig extern hjälp. Beslutades att kalla till ”stormöte” i Folkets Hus för att få fram
idéer om hur Karlholms marknad skall se ut och utvecklas. Lennart kallar
medlemsföreningarna + ev övriga föreningar. Förslag på datum är den 28 oktober kl
18:30. Håkan kollar om det är ledigt i FH.

11. Val av valberedning.
Frågan om valberedning tas upp för behandling på nästa medlemsmöte.
12. Kommande verksamheter.
Kommande verksamhet för Idégruppen är julmarknaden den 7 december. Den grupp
som är utsedd arbetar vidare med planeringen för den.
13. Övriga frågor.
Gunnar tog upp frågan om Hällskärsprojektet. Gunnar kontakter Bengt Gyllberg på
Leader+ för att få förutsättningarna för en ansökan om bidrag.
Frågan om hemsidan (www.karlholm.nu) togs upp. Per-Arne Juhlin och Janne
Forsblom kallas till nästa styrelsemöte för att diskutera design och uppdatering av
hemsidan.
14. Avslutning
Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat
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