
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
torsdagen den 19 november 2009. 
 
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Kerstin 
Eriksson, Bo S Englund, Britta Eriksson, Lennart Backman, Ale Mattsson, Bertil Hillbom, 
Bertil Hillgren.  
     
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Därefter förklarades mötet 
öppnat. 

 
2. Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen föredrogs. Efter detta godkändes dagordningen. 
 

3. Föregående möte. 
Föregående mötesprotokoll har skickats ut till föreningarna. Protokollet ansågs 
därmed föredraget och då ingen hade något att tillägga lades protokollet med 
godkännande till handlingarna.  

  
4. Ekonomi. 

Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. I dagsläget finns det ca 53 000 kr 
på plusgiro och kassa. Vi har fakturor på ca 600 kr. 

 
5. Rapporter. 

• Gunnar informerade att styrelsen beslutat att köpa 100 st bildekaler för att 
marknadsföra oss. 

• Magnus fick i uppdrag att kolla med försäkring av Idégruppens inventarier. 
Lennart kollar med Tierpsbyggen ang försäkring av inventarier i deras lokaler. 

• Ingvor Ek som nu är inne i ”Det tredje steget” i sin arbetslöshet, utför nu 
arbetsuppgifter åt Idégruppen. Vi får 225 kr/dag som hon utför uppgifter åt oss. 
Lennart Berg är kontaktperson. Just nu inventerar och registrerar hon material 
från skolmuseét. 

• Lennart informerade att styrelsen beslutat att köpa en scanner och skrivare i A3 
format. 

• Diskuterades annonsplatserna på hemsidan. Hur får vi plats med fler 
företagsannonser? Lennart pratar med Janne för att hitta en lösning på detta.  

• Styrelsen är ense om att minska ”flasharna”. 
• Diskuterades om ha ha en skribent/fotograf till hemsidan, som kan göra 

repotage om olika händelser eller arrangemang på orten. Kerstin kollar om det 
finns någon intresserad ungdom från mediaprogrammet. 

• Vidare skall vi undersöka möjligheten att göra en kalender med bilder från 
bygden. 

 
 
 
 



6. Julmarknad. 
Sex st försäljare/utställare är anmälda till julmarknaden. En annons till kommer att 
sättas ut i Lokaltidningen för att locka fler. 

 
7. Karlholms Marknad. 
• 2010 års marknad blir lördagen den 5 juni. 
• Angående nationaldagsfirandet den 6 juni så är det upp till den förening som vill ta 

på sig att arrangera att göra det. 
• Korrekturet till marknadskalendern gicks igenom. Gunnar ser till att de ändringar 

som gjordes skickas till Östgöta Partilager, som ger ut kalendern. 
• Inbjudan till knallarna gicks igenom och ändrades. Inbjudan sänds ut under 

februari 2010. 
• Håkan kontaktar ett antal tivolin för att se om det finns intresse att medverka. 
• Gunnar undersöker om det finns möjlighet att få hit någon artist till rimlig kostnad. 
• Gunnar kontaktar Tierps kommun angående markupplåtelse för de arrangemang 

som Idégruppen har under 2010. 
 

8. Kommande verksamheter. 
 Inget att rapportera på denna punkt. 

 
9. Övriga frågor. 

Kerstin tog upp en fråga om valberedning för Idégruppen. Valberedare är Bengt 
Jansson och Britta Eriksson, och kommer i god tid före årsmötet att sättas i arbete. 
Årsmötet skall hållas senast 31 mars. 

 
 

10. Avslutning. 
 Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Lennart Berg 
 
 

 
 
 
 

  
 

 



 


