
Protokoll fört styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen den 
12 april 2011. 
 
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan. 
 
Närvarande:  Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Håkan Ståhlberg,  Bo S Englund, Bengt 
Andersson, Magnus Johansson, Carl-Bertil Wallin. 
 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna till styrelsemötet, och förklarade 
därefter mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen föredrogs. Under P 6 lades valborgsfirande in som 6a. Övriga ärenden 
flyttas ned. Därefter godkändes dagordningen.   

3. Presentation av styrelsen. 
Alla ledamöter och ersättare berättade om sin bakgrund. Från uppväxt till arbetsliv och 
föreningsliv. 

4. Föregående möte 
Årsmötesprotokollet föredrogs. En del ändringar skall göras.  

• Vid alla val skall det anges om det är nyval eller omval. 
• Webmaster Janne Forsblom skall omnämnas för sitt arbete med hemsidan. 

Skall även nämnas i verksamhetsberättelsen 
• I verksamhetsberättelsen skall några ändringar göras. ”I tur att avgå som 

ersättare” skall Bo S Englund ändras till Bengt Andersson. Efter slutordet skall 
det stå mars 2011 istället för februari 2010. 

Efter dessa ändringar lades protokollet till handlingarna 
5. Ekonomi. 

Magnus föredrog den ekonomiska ställningen. Vi har för närvarande ca 95000 kr på 
kontot. Från arbetsförmedlingen kommer ca 5000 kr/månad för det arbete Ingvor Ek 
utför åt oss.  
Det är dags att skicka brev/fakturor till alla sponsorer och potentiella sponsorer. Håkan 
fick i uppdrag att skriva ett följebrev som alla skall ha. Även verksamhetsberättelsen 
skall bifogas till det brevet. 

6. Kommande arrangemang. 
a. Valborgsmässofirande 
Underhållningen på valborg är ännu inte klar. Om man inte får tag i någon/några som 
kan sjunga in våren, så får vi använda oss av en CD spelare. 

b. Karlholms marknad 
Platserna inomhus är nu fullbokade. Vi kan inte ta emot fler bokningar inomhus. Vi 
kan erbjuda de att vara utomhus, där det fortfarande finns gott om plats. 
 

 
     _____________________ 



Förslag på att kontakta Länsvaccinationer och Blodbussen för att fråga m de vill vara 
med på marknaden. 
På artistsidan har vi Jonathan Liljedal (trubadur) och Maria Larsson ( Estetiska 
programmet på Högbergsskolan). Vi skall även höra med GRRC om de vill göra en 
dansuppvisning. 

c. Nationaldagsfirande 
Den 6 juni blir det nationaldagsfirande med start kl 11:00 i Västlands kyrka och 
därefter procession med Västlands spelmanslag till Hembygdsgården, där högtidstal, 
servering och tankeutbyte äger rum. 

d. Midsommarafton 
Lekledare på midsommarafton är Gittan Wahlström. Dragspelsmusiken står Rolf 
Hedlund för. KMK klär som vanligt majstången dagen före. 

7. Rapporter. 
Lars Gustafson presenterade några idéer/förslag till styrelsen från olika träffar med 
medborgare i olika sammanhang: 

• Önskemål om en liten lekplats intill Karlholms kyrka ner mot Hällskärsparken. 
• Högre staket vid Wesslandias uteplats skulle underlätta för boende, personal 

och anhöriga, så att dementa har möjlighet att njuta av dofter, solsken och 
sommarbris. Carl-Bertil Wallin fick i uppdrag att göra en skrivelse till 
kommunen. 

• Processdrama i Karlholm med olika åldersgrupper vid historiskt viktiga platser.  

• Bussrundtur i hembygden för åk 6 med lärare och personal. Premiärtur för 
vuxna sker torsdagen den 4 augusti. 

• Bryggbåtstur för rullstolsbundna och rollatorberoende från Vita Magasinet. 
• Karlholmsbrödets framtid – ungdomar skulle kunna få lära sig baka och ev 

starta eget företag. 
8. Övriga frågor. 

Ingen övrig fråga kom upp. 
9. Avslutning. 

Ordförande Lars Gustafson tackade mötesdeltagarna för visat intresse, och förklarade 
därefter årsmötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet:   Justeras: 
 

_____________________________ _____________________________ 
Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 

  
     

 


