Protokoll fört vid årsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
tisdagen den 19 mars 2013.
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan.
Närvarande: 23 st
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna till föreningens årsmöte. Han hälsade speciellt
Finn Hurtig, Lars-Peter Hållstrand och Per-Arne Juhlin välkomna. Anna Jansson framförde en
egen dikt, ”Min bästa tid är nu”. Därefter förklarades årsmötet öppnat.
2. Godkännande av dagordninge n.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Val av ordförande för årsmötet.
Lars Gustafson 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.
Lennart Backman och Karin Nilsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
Kallelse till årsmötet har gjorts via affischer ca 2 månader före och på hemsidan. Årsmötet
beslutade i och med detta att mötet utlysts i behörig ordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2012.
Verksamhetsberättelsen och redovisningshandlingarna föredrogs . Årsmötet beslutade att lägga
dessa till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för år 2012.
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

9. Fastställande av balansräkni ng för år 2012.
Årsmötet beslutade enligt med revisorernas förslag att fastställa resultat och balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattar
11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för 2013.
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
18,50 kr/mil.
12. Behandling av inkomna motioner.
Ingen motion har inkommit.
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara enligt stadgarna, d v s 5 st ordinarie
och 2 st ersättare.
14. Val av ordförande på två år.
Årsmötet valde Lars Gustafson (omval) till ordförande på ett år.
15. Val av firmatecknare.
Årsmötet valde Lars Gustafson, 1947-12-25 - 1497, och Magnus Johansson (omval), 1947-01-15
- 2938 till föreningens firmatecknare. Dessa båda tecknar firma var för sig.
16. Val av två styrelseledamot på två år.
Årsmötet valde Gunnar Jansson (omval) och Håkan Ståhlberg (omval) till styrelseledamöter på
två år.
17. Val av två styrelseersättare på ett år.
Årsmötet valde Carl-Bertil Wallin (omval) och Per-Arne Juhlin (nyval) till
styrelseersättare på ett år.
18. Val av en revisor på två år.
Årsmötet valde Sven Ståhlberg (omval) till revisor på två år.

19. Val av en revisorersättare på ett år.
Årsmötet valde Ale Mattsson (omval) till revisorersättare på ett år.
20. Val av en ledamot i valberedningen på två år.
Årsmötet valde Essi Alvarsson (nyval) till ledamot i
valberedningen på två år
21. Rapporter.
•

Finn Hurtig, projektledare för ”Utveckling i Karlholm”, hade bjudits in för att prata om
läget efter Karlits konkurs, och framför allt om hur går vi vidare efter Karlit.
Konkursförvaltaren jobbar vidare med de intressenter som finns kvar, dels ett ryskt företag
och dels ett tyskt företag.
Kommunen har öppnat ett kontor i Karlholm där Finn Hurtig är placerad. Det planeras
en träff med företagare i Karlholm då man först skall titta på Karlit och Kadax lokaler och
sedan ha ett möte i Folkets Hus.

•

Per-Arne Juhlin, företagare i Karlholm berättade om sina kontakter med Tierps kommun
angående den planerade fiskvandringsvägen i Tämnarån. I samband med det har Per-Arne
även diskuterat vassröjning runt bruksdammen. Kommunen står för bränsle och
bortforsling medan vi står för arbetet.

•

Lars-Peter Hållstrand, f.d. Karlitarbetare, nuvarande ordförande i kommunfullmäktige
informerade om vilket skick Karlit och dess lokaler är. Han ser positivt på att locka
företag till Karlholm. Han berättade även att kommunfullmäktigemötet den 11 juni
planeras att förläggas i Karlholm. Även ett möte med demokratiberedningen där LarsPeter är ordförande, planeras att förläggas i Karlholm

22. Övriga frågor.
•

Ingegerd Martinelle informerade om en underhållsplan för Smedjan som skall presenteras
den 26 mars.

•

Bertil Hillbom tog upp frågan om krossade rutor på Smedjan. Vem ansvarar för att
skadorna åtgärdas och och/vilka betalar?

•

Planering av valborgsmässofirandet fortlöper. Vårsånger framförs av delar av kyrkokören.

23. Avslutning.
Mötesordförande Lars Gustafson tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och förklarade
därefter årsmötet avslutat.
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