
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm – Västland, 
tisdagen den 10 maj 2011. 
 
Närvarande: Lars Gustafson, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Bo S Englund, Bengt 
Andersson, Carl-Bertil Wallin, Britta Eriksson, Bertil Hillbom, Ulla Pernestål, Ingegerd 
Martinelle, Kristina Skytén, Bengt Jansson, Ale Mattsson. 
     
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Kallelse till 
mötet har skett via mail, telefon och affischer. Därefter förklarades mötet öppnat. 

 
2. Godkännande av dagordningen. 

 Dagordningen föredrogs. Efter detta godkändes dagordningen. 
 

3. Föregående möte. 
Protokollet från medlemsmötet den 1 mars föredrogs. Protokollet lades med 
godkännande till handlingarna. 
 

4. Årsmöte 29 mars 2011. 
Protokollet från årsmötet den 29 mars föredrogs.  

• Processdrama kommer att tas upp i september. 
• Ang frågan om lekpark vid kyrkan så skall Lars kolla med föräldrar, 

kommunen etc om att bilda en arbetsgrupp. 
 Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

5. Styrelsemöte 12 april 2011. 
Protokollet från styrelsemötet den 12 april föredrogs.  

• Angående förslaget till förbättringar av utemiljön på Wesslandia, så skall 
en skrivelse göras till kommunen med förslag och önskemål, samt att bjuda 
in till ett möte. 

• Ang frågan om busstur runt bygden, så blir det premiär den 4 augusti med 
start kl 9:00 från Karlholm. 

• Angående bryggbåtstur i Karlholms skärgård, så kommer det att bli av 
under augusti. Idégruppen står för bensinpengar.  

• Baka Karlholmsbröd – Skulle man kunna leva på det?. Bo S Englund kollar 
med ungdomar i skolorna om intresse finns. 

Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
  

6. Ekonomi.. 
I dagsläget vi en behållning på 93000 kr.  

 
7. Valborgsfirande 

Intäkterna på valborsgmässofirandet uppgick till 2200 kr. ( Insamling i bössor 600 
kr, sponsring 500 kr, försäljning 1100 kr). 
Utgifterna uppgick till 6700 kr. Arrangemanget gav ett minusresultat på 5500 kr. 
Till nästa år behövs det två st nya flottar till tjärtunnorna. Gunnar Jansson skall 
tillfrågas om han kan bygga dem. 
 
     _____________________ 



Ett stort tack till arbetsgruppen som skötte om arrangemanget. Uppdrogs även åt 
Ale Mattsson att tacka Bo Hjalmarsson för veden till tjärtunnorna. 

 
8. Karlholms marknad. 

• Håkan informerade att tivolit inte meddelat hur mycket personal de 
behöver ha hjälp med. Håkan kontaktar dem igen. 

• Etablering av tält, markring av knalleplatser etc sker under veckan innan 
marknaden, troligtvis onsdagen. 

 
9. Midsommar. 

Styrelsen är arbetsgrupp för midsommarfirandet. En fråga om vi skall ha något 
extra för barnen togs upp. Förslag på Seth Engström, trollkonstnär, känd från TV 
4:s talangjakt. Uppdrogs åt Bo S Englund att kolla upp detta. Frågan tas upp på 
nästa möte. 
 

10. Övriga frågor. 
• Carl-Bertil Wallin tog upp frågan om rensning runt Karlholms kyrka. 
• Livbåten i bruksdammen är trasig och behöver lagas eller bytas. 
• Lennart Berg har kommit med en förfrågan om att Idégruppen köper en 

kamera till det fortsatta arbetet med fotodokumentation. Mötet uppdrog åt 
Lennart Berg att köpa en lämplig kamera för ändamålet. 

• En fråga om belysning i klockstapeln kom upp. Carl-Bertil och Bengt J 
tittar på detta. 

• Lars tog upp frågan om vykort med motiv från Karlholm med omnejd. 
Uppdrogs åt Bosse att prata med Gunilla Jansson om stöd för att ta fram 
vykort. 

• Frågan om belysning på Karlholms kyrka togs upp. Kyrkan tittar på det för 
att se om det är möjligt. 

• Ett förslag på en vykortstävling togs upp. Lars kollar med skolan om 
intresse finns. 

• Framkom synpunkter på att se över arbetsgrupper etc på hemsidan. 
 

11. Avslutning. 
 Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 
mötet avslutat 

 
 
 
 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 

 


