
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
tisdagen den 18 januari 2011. 
 
Närvarande: Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Bo S Englund.  
Adjungerade: Bengt Jansson (valberedning), Britta Eriksson (valberedning), Lennart 
Backman (revisor). 
Frånvarande: Carl-Bertil Wallin, Bengt Andersson 
   
    

1. Mötets öppnande. 
 
Vice ordförande Gunnar Jansson hälsade alla välkomna till styrelsemötet, och 
förklarade därefter mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordningen. 
 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 

3. Föregående möte. 
 
Föregående mötesprotokoll har skickats till styrelsen via mail. Protokollet skall ändras 
så att Lennart Berg justerar punkterna 1-2, 5-11, och att Gunnar Jansson justerar punkt 
4. Protokollet ansågs med dessa ändringar justerat och lades med godkännande till 
handlingarna. 

 
4. Ekonomi. 

 
• Magnus rapporterade att det finns ca 4000 kr i kassan + ca 79000 kr på pg.  
• Julmarknaden gav ett resultat på – 6500 kr. Vi hade intäkter på ca 2500 kr och 

utgifter på ca 9000 kr  
 

5. Valberedningen.  
 
Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen med att ordförande Lennart Berg 
ställt sin plats till förfogande. Styrelsen gav Gunnar och Håkan i uppdrag att göra ett 
utkast till skrivelse till medlemsföreningarna där de uppmanas att via en dialog med 
respektive medlemmar försöka få fram en ny ordförande för Idé o utvecklingsgruppen. 
Medlemsmöte kommer att hållas den 1 mars 2011. Årsmöte blir den 29 mars 2011. 

 
6. Rapporter. 
 

Gunnar rapporterade från en träff med Tierpsbyggen och Tierps kommun där man bl a 
diskuterade återvinningsstation, bostadsfrågor, bruksdammen och Idégruppen som 
remissinstans. Jan-Olof Åsén, Tierps kommun skulle skriva protokoll från det mötet, 
men det har inte kommit oss tillhanda än. En reflektion från mötet är att 
diskussionerna var i positiv anda. 

 
7. Valborgsmässofirande. 
 

Britta kollar med kören om de kan ställa upp och sjunga in våren. Övriga som var på 
mötet funderar på vem som kan vara vårtalare. I övrigt tas  resten upp på 
medlemsmötet den 1 mars. 
 



 
8. Karlholms marknad. 
 

• Karlholms marknad tas upp på medlemsmötet den 1 mars.  
• Annons skall sättas in i annonsbladet.  
• Bosse tar marknadstelefonen tillsvidare.  

 
9. Kommande verksamheter. 
 

Vi har fått en förfrågan om att ha någon form av aktiviteter under ”Konst på väg 
2011”. Beslutades att skicka en förfrågan till våra medlemsföreningar. 

 
10. Övriga frågor. 

 
Ingen övrig fråga kom upp. 
 

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

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson  

 
 
      
   
 


