Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
tisdagen den 19 februari 2013 kl. 18:30
Plats: PRO:s lokal på Karlitplan
Närvarande: Lars Gustafson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar
Jansson, Carl-Bertil Wallin.
Frånvarande: Birgitta Lindegren.
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 redogjorde för det ekonomiska läget. Saldot inkl kassa och pg är ca 43 000 kr.
4. Föregående protokoll.
Protokollet från den 5 februari föredrogs. Protokollet är även utskickat på
e-post till styrelsen.
Protokollet finns att läsa på www.karlholm.nu
Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
5. Årsmötet.
Annonsering och affischering är klar. Förslag på att bjuda in Finn Hurtig, blivande
projektledare för ”Hopp för Karlholm”, till årsmötet. Bosse fick i uppdrag att bjuda in
Finn.
Lars frågar Ulla Pernestål om fika till årsmötet.
Bosse frågar Per-Arne Juhlin om han kan sitta som ordförande på årsmötet.
6. Verksamhetsberättelsen.
Förslag till verksamhetsberättelse föredrogs. Endast redaktionella ändringar skall
göras. Håkan ordnar det, samt kopierar ca 20 ex. Med de ändringarna godkände
styrelsen verksamhetsberättelsen.

7. Karlit – Projekt ”Hopp för Karlholm”.
Inget nytt har framkommit i frågan.
8. Valborgsmässoafton.
En grupp ur kyrkokören sjunger in våren.
Per-Arne Juhlin är tillfrågad om att hålla vårtal. Har inte svarat än.
9. Övriga frågor.
Lars läste upp ett tackkort från Ingegerd Martinelle för deltagandet i samband med
Bengt Anderssons bortgång.
Vi har inte fått besked om när vi skall ha flyttat ut ur ”Järnaffären”. Vi har fått tillgång
till förrådsbyggnaden intill.
Bildspelet som rullar i skyltfönstret skall flyttas till Wesslandia, troligtvis till
matsalen.
Vallonbruksveckan börjar den 10 augusti. Temat i år är ”Kvinnor”.
10. Avslutning.
Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Dag som ovan

_________________________

_________________________

Håkan Ståhlberg

Lars Gustafson

