
 
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och Utvecklingsgruppen Karlholm-
Västland, torsdagen den 28 augusti 2014 kl 19:00 
 

Plats :  Idé och utvecklingsgruppens lokal på Karlitplan (f.d .banken) 

 

Närvarande: Gunnar Jansson, Per-Arne Juhlin, Bo S Englund, Marie Trana Andersson, Håkan Ståhlberg, Magnus 

Johansson. 

Frånvarande: Kristina Hellström. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades med godkännande till handlingarna 

 

4. Ekonomi 

Magnus redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är ca, 40.000 kr.  

Bakluckeloppis gav ett netto på +1.300 kr. 

Biljettförsäljning till Allsång i Griggebo gav ett netto på +1.015 kr 

Karlholms Marknad gav ett netto på +14.900 kr. 

 

5. Medlemsrekrytering 

Julle gör ett elektroniskt utskick om medlemsrekrytering. 

 

6. Bagarstugan 

Fr.o.m 14 juli så äger Idégruppen Bagarstugan. Marken i anslutning arrenderas för 4.500 kr/år. Gunnar kallar till 

möte med bagarstugekommittén för att diskutera ett nytt regelverk. 

 

7. Tackfest 

Den tänkta tackfesten flyttas till våren 2015. 

 

 



8. Skrive lser 

En skrivelse angående behovet av en cykelväg till Nöttö skall skickas in till vägverket. Per-Arne tar på sig att författa 

en sådan. 

 

9. Rapporter 

• Vändpunkten: Den 2 september bjuds några med arbetsledande roll in för en diskussion om arbetet på 

Kvarntorget. Den 8 september börjar arbetet (ideellt) med stenläggning av torget. Den 2 september byter vi 

lokal till ”Tvätten”. 

• Projektgrupper: De projektgrupper som satts ihop fortsätter sitt arbete, och rapporterar till styrelsen. En 

gemensam samling för grupperna planeras på ett medlemsmöte under hösten. 

• Julmarknad: Årets julmarknad blir den 29 november på Kvarntorget. 

 

10. Övriga f rågor 

• Julle presenterade visionen för projektet Karlholms Strand 

 

-  -  -  -  

 

11. Nästa möte 

Nästa möte blir den 16 oktober kl 18:30 i PRO:s lokal på Karlitplan. 

 

12. Avslutning 

Ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarar därefter mötet avslutat 

 

Vid protokollet    Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________  __________________________________ 

 

Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson 

 


