
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen den 

10 september 2013 kl 18:00 

Plat s:  Kvarnen, Kvarntorget 

Närvarande:  Gunnar Jansson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Carl-Bertil 

Wallin, Per-Arne Juhlin, Lennart Backman (adj). 

Frånvarande:  Lars Gustafson. 

 

1.  Mötet s öppnande.  

Vice ordförande Gunnar Jansson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet 

öppnat. 

 

2.  Godkännande av dagordning.  

Dagordningen föredrogs och godkändes.  

 

3.  Föregående protokol l .  

Protokollet från mötet i juni var inte skrivet. Kommer att föredras och justeras på 

kommande möte.  

 

4.  Ekonomi. 

Magnus redogjorde hur den ekonomiska ställningen för föreningen är. Saldot är för 

närvarande 29 500 kr. 

Frågan om eventuella inköp av tält, som ersättning för de stulna tälten, tas upp med 

Folkets Hus.  

 

5.  Kommande projekt  

Per-Arne redogjorde sina tankar kring Idé- o utvecklingsgrupens syfte och arbetssätt, 

samt de projekt han nämnde i sitt mail. Han ser främst tre projekt som kan startas 

tämligen omgående: 

– Kvarnen 

– Kvarntorget 

– Bruksdammen 

Mer om detta finns i bilaga 1. 



 

6.  Stadgeändringar 

Per-Arne har i sin mailkonversation med styrelsen föreslagit en del ändringar av stadgarna. 

Föreslogs att styrelsen, var för sig går igenom stadgarna och de förslag till ändringar som 

Per-Arne föreslår. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte, då förslagsvis en grupp tillsätts 

för att komma med förslag till stadgeändringar som kan tas på kommande styrelse- och 

medlemsmöte. Mer info i bilaga 1 

 

7.  Övriga frågor 

– Belysning i klockstapeln togs upp. Förslag på att Idégruppen står för material, medan 

kyrkan står för driftkostnad. Tas upp med kyrkan. 

– Upptagning av pumpen i bruksdammen togs upp. Tas upp i början av oktober. Magnus 

ansvarar för det. 

– Urverket i klockstapeln togs upp. Beslutades att undersöka om det går att sätta dit ett 

elektroniskt urverk. Tas upp med kyrkan.  

 

8.  Nästa möte.  

– Nästa möte blir tisdag den 1 oktober kl 18:00.  

– Ett informationsmöte på Folkets Hus med medverkan av bl a Anders Högberg med 

flera skall omgående planeras.  

 

9.  Avslutning.  

Vice ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras: 

Dag som ovan 

 

_________________________  _________________________ 

Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson 


