
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och 
utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, 
tisdagen den 15 november 2011 

Plats: PRO:s lokal på Karlitplan 

Närvarande: Lars Gustafson, Gunnar Jansson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan 
Ståhlberg, Carl-Bertil Wallin, Bengt Andersson. 
 

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

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen föredrogs och godkändes. 

3. Ekonomi 
Magnus rapporterade om det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 128 000 
kr.  

4. Julmarknaden 
I dagsläget är det två försäljare till julmarknaden. I ett försök till att locka fler skall en 
annons till sättas in v 47 + den ordinarie annonsen v 48. Uppkom förslag på fördelning 
av intäkterna av brödförsäljningen. Förslaget är att Idégruppen och PRO delar på 
detta. Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

5. Föregående protokoll 
• Pianot till Wesslandia är nu på gång. Roland Lindegren på Karlholms Båt o 

Motor hjälper till med att lyfta in pianot. 
• Projektet med en lekplats vid Karlholms kyrka fortsätter. Mer information om 

detta kommer på medlemsmötet i mars 2012. 
• Styrelsen beslutade att köpa de tre partytälten enligt offert som Magnus lämnat. 

Köpesumman är 50000 kr inkl moms. 
• Bosse informerade om projektet ”Baka Karlholmsbröd”. Han har varit i kontakt 

med Högbergsskolan. Intresse finns, men går troligtvis inte att starta förrän 
tidigast hösten 2012. 

• Bosse presenterade ett utkast till skrivelse till Konsum Gävleborg angående en 
uttagsautomat i Karlholm. Styrelsen godkände skrivelsen som skall 
vidarebefordras till Konsum Gävleborg. 

• Angående vykorttävlingen så skall Lasse kontakta skolan för att se om intresse 
finns. 

• I övrigt hänvisas till protokollet som lades med godkännande till handlingarna. 



6. Rapporter 
Karlholms Marknad 
Styrelsen diskuterade om hur vi skall göra med marknaden. Det har blivit färre och 
färre knallar de senaste åren. Dessutom allt svårare att få personal till de aktiviteter 
som vi har i samband med marknaden. Mot bakgrund av detta så beslutades att 
marknaden läggs ned, och att vi går tillbaka till att arrangera Karlholmsdagen. Datum 
för detta blir 2 juni 2012. 

Midsommar 
Upplägget för midsommarfirandet blir lika som föregående år. 

Livbojar vid brukdammen 
Gunnar har varit kontakt med Rune Karlsson på Tierps kommun angående livbojar 
istället för livbåt vid bruksdammen. Förslaget är att Idégruppen tar över livbåten för 
användning vid arrangemang. Något svar har inte inkommit. 

7. Nästa möte 
Nästa möte blir ett styrelsemöte den 24 januari kl. 18.30.  

8. Avslutning 
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 
mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras: 
Dag som ovan 
 
_________________________  _________________________ 
Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 
 


