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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ & 

UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 19 MARS 2013 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av ordförande för årsmötet 

4. Val sekreterare för årsmötet 

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2012 

8. Revisorernas berättelse för år 2012 

9. Fråga om fastställande av balansräkning för 2012 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2013 

12. Behandling av inkomna motioner 

13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

14. Val av ordförande på två ( 2 ) år 

15. Val av firmatecknare 

17. Val av en ( 2 ) styrelseledamöter på två ( 2 ) år 

18. Val av två ( 2 ) styrelseersättare på ett ( 1 ) år 

19. Val av en ( 1 ) revisor på två ( 2 ) år 

20. Val av en ( 1 ) revisorersättare på ett (1 ) år 

21. Val av ledamot i valberedningen på två ( 2 ) år 

22. Rapporter 

23. Övriga frågor 

24. Avslutning 

 



 
Styrelsen för Idé & utveckl ingsgruppen Karlholm - Västland 
 
 

Styrelsen    Ordförande   Lars Gustafson 
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Sekreterare   Håkan Ståhlberg 

Övriga ledamöter  Bo S Englund 
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Styrelsens fem ( 5 ) medlemmar är samtliga invalda på 2 år. 
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Verksamhet 2012 
 
Möten 
 
Föreningen har under året haft två medlemsmöten och sex styrelsemöten. På dessa möten har olika 

typer av frågor tagits upp för diskussion, främst ekonomi, organisation och verksamhet. 

 

Årsmöte 

 
Föreningens årsmöte hölls den 27 mars i PRO:s lokal på Karlitplan. Mötet avslutades med ett bildspel 

som visade det arbete Lennart Berg, Ingvor Ek och Roland Dahlberg gjort i FAS 3 under åren 2009–

2011.  

 

Valborg 

 
Valborgsmäss firades traditionsenligt på Kvarntorget, där Bo Englund hälsade ett stort antal besökare 

välkomna. Årets vårtal hölls av Landstingsrådet Börje Wennberg, medan kyrkokören framförde vackra 

vårsånger. Tydligt är att Karlholm har blivit ett populärt utflyktsmål när det gäller att fira 

Valborgsmäss, för bland besökarna återfanns även denna gång många okända ansikten – alltså besökare 

från andra orter i vårt grannskap. Eldarna i dammen och det praktfulla fyrverkeriet, tillsammans med 

tal och vackra sånger är tydligen publikdragande för många fler än för oss som bor och verkar i 

Karlholm. Rean Holm svarade för avfyrningen av fyrverkeriet, som även denna gång köpts in hos 

Skytts Järn och Färg. Veden som brann i tunnorna i dammen hade vi gratis fått hämtat från 

skogsbolaget Korsnäs. Försäljningen av varm korv, kaffe, läsk mm, hjälpte Inger Hiller och Maj-Gun 

Holgersson oss med att sälja.  

Arbetsgruppen för firandet bestod även detta verksamhetsår av: Britta Ericsson (sammankallande) Ale 

Mattsson, Bertil Hillbom och Magnus Johansson. 

 

Karlholmsdagen 

 
Årets Karlholmsdag gick av stapeln den 2 juni. Ett 10 tal hantverkare och försäljare deltog. Ett kraftigt 

regnande gjorde att vi fick flytta in all verksamhet i Vita Magasinet. Dansuppvisningen ställdes in. 

Dagen lockade trots regnet ca 100 besökare. Dagen avslutades med en konsert med Raymond Björling 

i Karlholmskyrka.  

Arbetsgruppen för Karlholmsdagen består av styrelsen. 

 



Midsommar 

 
Dagen före midsommarafton kläddes midsommarstången. Detta sköttes med bravur av 

Karlholmsbuggarna.  

Midsommarafton firades traditionsenligt på Hällskärsparken. Firandet inleddes med inmarsch till 

dragspelsmusik, där sedan majstången restes. Vi sålde kaffe, korv, läsk. Vi hade en fiskdamm för 

barnen, och även ett lotteri. För underhållningen stod Rolf Hedlund på dragspel. Lekledare var 

Birgitta Wahlström. Ca 400 personer deltog i firandet på dagen.  

Arbetsgruppen för midsommarfirandet består av styrelsen 

 

Julmarknad 

 
Julmarknaden hölls liksom förra året i gamla färghandeln vid Karlitplan – en före detta affärslokal som 

Idé & Utvecklingsgruppen, tills vidare får disponera av Tierpsbyggen. Ett 10-tal hantverkare och 

utställare deltog med sina alster. Karlholmsbrödet bakades och såldes i bagarstugan. Kyrkliga 

syföreningen svarade för kaffeserveringen. Torkel Hålldin från Fagerviken stod för underhållningen i 

form av dragspelsmusik. Elever från Björkängsskolan framförde en mycket stämningsfull Luciatablå. 

Sivert Westberg var tomte och ledde lekarna kring granen och alla barn fick sig en godispåse som var 

skänkta av Konsum, Karlholmsbruks Bensin och livs samt Karlitkiosken. 

Arbetsgruppen för julmarknaden består av; Magnus Johansson, Ulla Pernestål, Britta Ericsson, Ale 

Mattsson och Bertil Hillbom. 

 

FAS 3 

 
• I mars avslutades det uppskattade arbete som Ingvor Ek påbörjade 2009. På årsmötet den 27 

mars visade Lennart Berg, Ingvor Ek och Roland Dahlberg ett bildspel med axplock från det 

arbete som gjorts under åren. Ingvor gick i pension 1 april 2012.   

 

Karl it  

 
• Under hösten kom beskedet att Karlitgruppen gått i konkurs och 130 anställda varslades om 

uppsägning. Beskedet togs emot med bestörtning bland de anställda och ortsbefolkningen. 

Beskedet innebär att en epok går i graven.  

I november arrangerade Idégruppen ett informationsmöte i Folkets Hus där representanter 

från Tierps kommun, Länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, nyföretagarcentrum, regionförbundet 

m.fl. medverkade.  

 



Busstur ”Hembygden runt” 

 

• Den 7 juni arrangerade Idégruppen en busstur med årskurs 6 och läraren Agneta Olsson. 12 

elever deltog och med på resan var Magnus Johansson, Lars Gustafson. Bengt Jansson var med 

som guide. Besök gjordes vid bl a Snatra brygga, Kolerakyrkogården,  Avrättningsplats mellan 

Västland och Skärplinge, Västlands kyrka, Hembygdsgården, Bönebacken m fl platser.  Resan 

blev mycket uppskattad av deltagarna. 

 

Besök av riksdagsledamot 

 

• Den 5 oktober fick vi besök av riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m). Idégruppen 

representerades av Bo S Englund, Lennart Backman och Carl-Bertil Wallin. Lunch serverades 

på Minnas. 

 

Vykortstävl ing 

 

• Idégruppen har tagit initiativ till en vykortstävling. Tävlingen riktar sig till alla åldrar. 

Tävlingsbidrag skall lämnas till Idégruppen senast 14 maj 2013. Vinnarna kommer att få sina 

bidrag upptryckta som vykort. 

 

Andra frågor som diskuterats och/el ler  init ierats:  

 
• Lekplatsprojektet intill Karlholms Kyrka 

• Bryggbåtstur för rollatorsberoende och rullstolsburna 

• Projektet ”Baka Karlholmsbröd” 

• Uttagsautomat på Konsum i Karlholm 

• Jarl Holmström – Historik om Karlholmsbruk 

• Ungdomsrum/ungdomsgård 

 

Mer information om respektive aktivitet/verksamhet finns att läsa i protokoll på vår hemsida: 

www.karlholm.nu . Protokollen hittas under fliken ”Idé o Utvecklingsgruppen”. 

 

 

 

 

 



SLUTORD 

 

Styrelsen för Idé & Utvecklingsgruppen för Karlholm – Västland tackar medlemsföreningarna för visat 

förtroende under det år som gått. Och tackar Er alla, som på olika sätt har medverkat till en positiv 

utveckling för människor i olika åldersgrupper i just Karlholm – Västland! 

Både praktiska åtgärder och skapandet av positiva mötesplatser har varit och är kännetecknande för de 

arrangemang, vilka Idégruppen – tillsammans med Er alla frivilliga funktionärer – har försökt 

åstadkomma! 

Traditioner i en bygd är bra, om de fortfarande fyller en uppgift och får ett gensvar. Vi hoppas att 

engagemanget ska fortsätta och öka, så att vår vackra och historiska bygd får vara en del av Nord-

Uppland, där det både finns arbete och fina fritidsaktiviteter. Och där det finns ett öppet sinnelag för 

nya satsningar! – Låt oss kämpa vidare TILLSAMMANS! 

 

Karlholmsbruk i mars 2013 

Lars Gustafson, Håkan Ståhlberg, Magnus Johansson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Birgitta 

Lindegren, Carl-Bertil Wallin 

 


