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Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen 
den 24 januari 2012. 
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan 
Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Carl-Bertil 
Wallin och Bengt Andersson. 
Adjungerad: Ann Faxlin (Konsumföreståndare). 
Frånvarande: Håkan Ståhlberg. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet 
öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 

3. Föregående protokoll 
Protokollet från 15 november 2011 justeras på nästa möte. 

4. Ekonomi 
Magnus Johansson rapporterade om det ekonomiska läget. Bokslut för 2011 är 
genomfört och handlingarna kommer att överlämnas till revisorerna för revision inför 
årsmötet. Behållningen vid 2011 års utgång var ca 80 000 kronor. Serveringstälten 
inköptes under 2011 enligt styrelsens beslut. 
Behållningen från försäljningen av Karlholmsbröd i samband med julmarknaden har 
fördelats mellan Idé- och utvecklingsgruppen och PRO enligt styrelsens beslut. Idé- 
och utvecklingsgruppen erhöll 3 500 kronor. 
Magnus Johansson redovisade ett erbjudande till Idé- och utvecklingsgruppen från 
Gunilla Jansson att köpa tavlan med de samlade motiven från Karlholm för placering 
på Wesslandia. Styrelsen beslutade att frågan utreds vidare i kontakter med 
Wesslandia och Gunilla Jansson. 

5. Valborgsmässofirande vid Bruksdammen 
Förberedelser för Valborgsmässofirandet pågår. Kyrkokören kommer snarast att 
kontaktas för medverkan med sång. 

6. Karlholmsdagen 
Karlholms marknad ersätts 2012 med Karlholmsdagen. 
Karlholmsdagen går av stapeln lördagen den 2 juni 2012. Gunnar Jansson ordnar så att 
detta annonseras på Idé- och utvecklingsgruppens hemsida. 

7. Pianot till Wesslandia 
Det av Ingegerd Martinelle och Bengt Andersson skänkta pianot är nu installerat på 
Wesslandia och har efter pianostämning använts under julhelgen. Pianot och flygeln, 
som använts tidigare, är numera flyttade från samlingssalen, vilket medfört att 
samlingssalen blivit rymligare. 
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8. Lekplatsen vid Karlholms kyrka 
Ordförande meddelade att han har uppmanat ledarna för Kyrkans barntimme att 
tillsammans med intresserade föräldrar utarbeta förslag till lekplatsens utformning. 

9. Serveringstälten 
Styrelsen beslutade att serveringstälten skall vara tillgängliga för uthyrning då de inte 
används i arrangemang som anordnas av Idé- och utvecklingsgruppen. 
Magnus Johansson fick i uppgift att utforma en uthyrningsannons att föras in på 
Karlholms hemsida. Ansvarig och kontaktperson för uthyrningen är Magnus 
Johansson. 

10. Busstur ”Hembygden runt” för årskurs 6 med lärare 
Idé- och utvecklingsgruppen planerar att genomföra årlig busstur ”Hembygden runt” 
för årskurs 6 med lärare. Skolan är kontaktad och ställer sig mycket positivt till 
initiativet. Frågan om finansiering av aktiviteten måste utredas närmare. 

11. Bryggbåtstur för rollatorsberoende och rullstolsburna 
Förberedelser för genomförande sommaren 2012 fortsätter. 

12. Projekt ”Baka Karlholmsbröd” 
Bo S Englund informerade om sitt arbete med att förverkliga projektet. Projektet kan 
först nästa läsår presenteras för elever som deltar i Ung företagsamhet.  

13. Uttagsautomat på Konsum i Karlholm 
Konsum Gävleborg har ställt sig mycket positivt till förslaget om uttagsautomat på 
Konsum i Karlholm. Ann Faxlin informerade styrelsen om att Konsum Gävleborg just 
nu genomför ett försök med uttagsautomat i en butik i norra delen av sitt 
verksamhetsområde, som skall utvärderas efter utgången av första kvartalet. Därefter 
kommer närmare besked om möjligheten att anordna uttagsautomat i Karlholm. 

14. Vykortspristävling 
När alla förberedelser är genomförda borde vykortspristävlingen utlysas på Karlholms 
hensida och på annat sätt. Skolorna kommer att kontaktas för att efterhöra vilket 
intresse som finns att engagera elever i pristävlingen.  
Styrelsen funderar vidare på vilket pris som kan vara lämpligt att dela ut till vinnaren. 
Prisutdelningen kan t.ex. hållas på Karlholmsdagen. 

15. Årsmöte 
Årsmöte hålls tisdagen den 27 mars 2012, med början kl 18.00 i PROs lokaler på 
Karlitplan. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna vidtar en presentation av de 
inventeringar som utförts i smedjan och skolstugan i Karlholm samt hembygdsgården i 
Västland, som utförts av Ingvor Ek med stöd av personer engagerade i de olika 
objekten och med handledning av Lennart Berg. 
Annonsering av årsmötet kommer att ske på Karlholms hemsida. 

16. Övriga frågor 
Bengt Andersson informerade om den ”Vallonbruksvecka” som kommer att initieras 
av Vallonbruk i Uppland där tanken är att alla bruken i Uppland genomför aktiviteter 
någon av dagarna. Enligt uppgift kommer veckan att omfatta två helger och 
mellanliggande vecka, 25 augusti – 2 september. Styrelsen inväntar information från 
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Vallonbruk i Uppland. Idé- och utvecklingsgruppen kommer att samordna eventuella 
aktiviteter med Kultur- och guidegruppen i Karlholm. 

17. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls den 13 mars kl 18.30. Mötet ägnas huvudsakligen åt 
förberedelser inför årsmötet. För behandling skall finnas färdiga förslag till 
dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 

18. Avslutning 
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 
mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras: 
Dag som ovan 
 
_________________________  _________________________ 
Bengt Andersson   Lars Gustafson 
 


