
Protokoll fört vid årsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, onsdagen den 
29 mars 2011. 
 
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan. 
 
Närvarande:  Gunnar Jansson, Håkan Ståhlberg,  Bo S Englund,  Britta Eriksson, Ulla 
Pernestål, Sven Ståhlberg, Ale Mattsson, Lennart Backman, Bertil Hillbom, Bengt Jansson, 
Bengt Andersson, Ingegerd Martinelle, Tomas Eriksson, Per-Arne Juhlin, Lars Gustafson. 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Vice ordförande Gunnar Jansson hälsade alla välkomna till föreningens årsmöte, och 
förklarade därefter årsmötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes.   

3. Val av ordförande för årsmötet. 
Per-Arne Juhlin valdes till ordförande för årsmötet. 

4. Val av sekreterare för årsmötet. 
Håkan Ståhlberg valdes till sekreterare för årsmötet. 

5. Val av två st protokolljusterare och tillika rösträknare. 
Tomas Eriksson och Bengt Andersson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 
Gunnar Jansson informerade att kallelse till årsmötet skickats ut till 
medlemsföreningarna i enlighet med stadgarna. Årsmötet beslutade i och med detta att 
mötet utlysts i behörig ordning. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2010. 
Verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna föredrogs . Årsmötet beslutade 
att lägga dessa till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse för år 2010. 
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den till 
handlingarna. 

9. Fastställande av balansräkning för år 2010. 
Årsmötet beslutade enligt med revisorernas förslag att fastställa resultat och 
balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutade  enligt med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för den tid revisionen omfattar 

11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2011. 
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelse och revisorer, d v s 0 kr. För 
enskilda utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Bilersättning utgår med 
1,85 kr/km. 

 
     ____________________ 



12. Behandling av inkomna motioner. 
Ingen motion har inkommit. 

13. Beslut om antal ledmöter i styrelsen. 
Bo S Englund föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara enligt nuvarande stadgar. 
Till nästa årsmöte föreslås en stadgeändring avseende turordning för val. I stället 
för ”udda” och ”jämna” år föreslås ”år 1” och ”år 2”. 

14. Val av ordförande på två år. 
Årsmötet valde Lars Gustafson (nyval) till ordförande på två år. 

15. Val av firmatecknare. 
Årsmötet valde Lars Gustafson (nyval), 1947 12 25 - 1497, och Magnus Johansson 
(onval), 1947 01 15 - 2938 till föreningens firmatecknare. Dessa båda tecknar firma 
var för sig. 

16. Val av sekreterare på två år. 
Årsmötet valde Håkan Ståhlberg (omval) till sekreterare på två år. 

17. Val av en styrelseledamot på två år. 
Årsmötet valde Gunnar Jansson (omval)  till styrelseledamot på två år. 

18. Val av två styrelseersättare på ett år. 
Årsmötet valde Carl-Bertil Wallin (omval) och Bengt Andersson (omval) till 
styrelseersättare på ett år. 

19. Val av en revisor på två år. 
Årsmötet valde Sven Ståhlberg (omval)till revisor på två år. 

20. Val av en revisorersättare på ett år. 
Årsmötet valde Ale Mattsson (omval) till revisorersättare på ett år. 

21. Val av en ledamot i valberedningen på två år. 
Årsmötet valde Bengt Jansson (omval) till ledamot och tillika sammankallande i 
valberedningen på två år 

22. Rapporter. 
Ingen rapport förelåg. 

23. Övriga frågor. 
• Arbetsgruppen för valborgsmässofirandet har gjort klart med vårtalare. Det blir 

Karl-Erik Berglin från Tierp. Underhållning är inte klar. Fyrverkeriet sköts av 
Rean Holm. 

• Lars Gustafson informerade att Svenska kyrkan har för avsikt att starta 
ett ”processdrama” med Sara Eklund och Britta Hellström som ledare. Dock 
gärna i samarbete med Idé-ochUtvecklingsgruppen. 

 
 

 
____________________ 

 
 



• Lars framförde också synpunkter och önskemål från föräldrar om att anlägga 
en utelekplats i anslutning till kyrkan i Karlholm. Även detta förslagsvis i 
samarbete med Idé-och utvecklingsgruppen (motsvarande finns vid Västlands 
Församlingshem-på kyrkans mark, men lekmaterialen bekostade av Västlands 
bysamfällighet). 

• Ingegerd Martinelle framförde att en musikgrupp från Uppsala, ”Alfa 60”, vill 
låna Smedjan den 9-10 april för att spela in en musikvideo. 

• Vår webmaster Janne Forsblom förtjänar ett stort tack för det arbete som han 
lägger ned på vår hemsida, som fått en rejäl ansiktslyftning. Ett tack även till 
avgående ordförande Lennart Berg som även han har lagt ned ett stort jobb 
både med hemsidan och övrigt i föreningen. 

24. Avslutning. 
Mötesordförande Per-Arne Juhlin tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och 
förklarade därefter årsmötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet:   Justeras: 

 
_____________________________ _____________________________ 

Håkan Ståhlberg   Per-Arne Juhlin (mötesordförande) 
  

    ______________________________ 
    Bengt Andersson 

 
    ______________________________ 

    Tomas Eriksson 
 


