
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
tisdagen den 21 juni 2011. 
 
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, 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 var inte färdiga. Föredras och justeras på nästa möte. 

 
4. Rapporter.  

 
Karlholms marknad 
 
Magnus rapporterade från marknaden se bilaga. 
 
Folkmusik 3 juni 
 
Folkmusikkonserten i Smedjan den 3 juni var uppskattad. Ca 30-35 personer kom för 
att lyssna på syskonen Dillner. 
 
Nationaldagsfirande 
 
Nationaldagsfirandet so hölls i Västland lockade många, speciellt nyinflyttade. För 
underhållningen stod Västlands spelmanslag och Strömsbergs folkdansgille. 
 
Lekplatsen vid Karlholms kyrka 
 
Kontakt har tagits med fastighetssamordnare i Tierps kommun. 

 
5. Midsommar.  

 
• KMK vill ha hjälp med klädning av midsommarstången. Respektive förening 

uppmanas att prata med sina medlemmar om hjälp. 
• Fastsättning av stången sker onsdag den 22 juni.’ 
• Fiskdammen sköts som föregående år av S-föreningen. 
• Magnus och Bengt ordnar med lotteri. 
• Kaffeserveringen sköts som vanligt av Kyrkliga syföreningen. 
 
 
 

_____________________ 
6. Övriga frågor 



 
• Lasse har varit i kontakt med ledningen för Kadax. De ser positivt på 

framtiden. De har fått nya produkter från IKEA. 
 

• Fördelning av kostnader för trubadur och annonser för Karlholms marknad 
sker enligt följande: 
Trubadur: Idégruppen  2500 kr 

  Folkets Hus  6000 kr 
 

  Annons Idégruppen  ej klart  
   Folkets Hus  1500 kr 
  Kultur o Guidegruppen 1500 kr 
 

• Angående livbåten i bruksdammen så har Gunnar kontaktat Tierps kommun. 
De skulle återkomma i ärendet. Detta har ännu inte skett. 

• En fråga om vi skall köpa tälten av Magnus kom upp. Frågan tas upp under 
hösten. 

• En fråga om fördelningsprinciper för Karlholms marknad togs upp. Även 
denna fråga tas upp för diskussion under hösten. 

• En fråga om ansökan om projektpengar från Länsstyrelsen kom upp. Även 
denna fråga tas upp för diskussion under hösten. 

 
7. Nästa möte. 

 
Nästa styrelsemöte blir den 13 september 2011. 
 

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

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 

 
      
   


