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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH 
UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 

 
1. Mötets öppnande. 

 
2. Godkännande av dagordning. 

 
3. Val av ordförande för årsmötet 

 
4. Val sekreterare för årsmötet 

 
5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

 
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för år 2010 

 
8. Revisorernas berättelse för år 2010 

  
9. Fråga om fastställande av balansräkning för 2010 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer för 2011 

 
12. Behandling av inkomna motioner   

 
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen    

 
14. Val av ordförande på två ( 2 ) år 

 
15. Val av firmatecknare 
 
16. Val av sekreterare på två ( 2 ) år 

 
17. Val av en ( 1 ) styrelseledamot på två ( 2 ) år 

 
18. Val av två ( 2 ) styrelseersättare på ett ( 1 ) år 

 
19. Val av en ( 1 ) revisor på två ( 2 ) år 

 
20. Val av en ( 1 ) revisorersättare på ett (1 ) år 

 
21. Val av ledamot i valberedningen på två ( 2 ) år 

 
22. Rapporter 
 
23. Övriga frågor 
 
24. Avslutning 

 

 



   
 

Styrelsen för Idé och utvecklingsgruppen Karlholm - Västland 
 

 
Styrelsen  Ordförande  Lennart Berg              t o m 2010-12-17 
  Ordförande  Gunnar Jansson         fr o m 2010-12-17 
  Kassör  Magnus Johansson  
  Sekreterare  Håkan Ståhlberg 

Övriga ledamöter  Bo s Englund 
 
I tur att avgå:   Lennart Berg 

  Gunnar Jansson 
  Håkan Ståhlberg 

   
Styrelseersättare   Bengt Andersson 
    Carl-Bertil Wallin 
 
I tur att avgå:   Bengt Andersson 
    Carl-Bertil Wallin 

 
Revisorer    Sven Ståhlberg 
    Lennart Backman 
 
I tur att avgå:   Sven Ståhlberg 
 
Revisorersättare   Ale Mattsson 
 
I tur att avgå:   Ale Mattsson 
     
Valberedning   Britta Eriksson 
    Bengt Jansson 
     
I tur att avgå:   Bengt Jansson 
 
 
 
Styrelsens fem ( 5 ) medlemmar är samtliga invalda på 2år. 
Av styrelseledamöterna avgår ena året tre ( 3 ) st  och andra året två ( 2 ) st. 
 
För dessa utses för ett ( 1 ) år två ( 2 ) st ersättare.  
 
Revisorer är valda på två ( 2 ) år, vilka avgår växelvis. 
Revisorersättare är valda på ett ( 1 ) år.    
 

 

 



   

 
Verksamhet 2010 

 
MÖTEN 
Föreningen har under året haft två medlemsmöten och nio styrelsemöten. På dessa möten har 
frågor av olika karaktär behandlades, främst ekonomi, organisation och verksamhet. 
 

VERKSAMHET 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 17 mars i PRO:s lokal på Karlitplan.  
Valborg  
Valborgsmässofirandet hölls traditionsenligt på Kvarntorget. Fd kyrkoherden i Västland 
församling, Svenny Hellström hälsade våren välkommen i sitt vårtal. Kyrkokören sjöng in 
våren. Försäljning av korv, kaffe och läsk. Ca 300 personer hade letat sig till Kvarntorget för 
att hälsa våren välkommen. Firandet avslutades med ett praktfullt fyrverkeri. Arbetsgruppen 
för valborgsmässofirandet består av: Britta Eriksson (sammankallande), Ale Mattsson, Bertil 
Hillbom och Magnus Johansson.  

Karlholms marknad 
Årets marknad gick av stapeln den 5 juni. Ett 40 tal knallar, hantverkare och försäljare deltog. 
Henrik Ådal och Jerry Carlsson underhöll som ”Elvis” och ”Jerry Lee Lewis”. Vi hade även 
dansuppvisning av Gävle rock´n roll club. För barnen hade vi ett tivoli med några mindre 
karuseller och lotterier. Folkets Hus hade ett serveringstält där det serverades lagad mat bl a 
Karlholmstallrik. Marknaden lockade ca 1500 besökare. Arbetsgruppen för Karlholms 
marknad består av: styrelsen 
Midsommar 
Midsommarafton firades traditionsenligt på Hällskärsparken. Firandet inleddes med inmarsch 
till dragspelsmusik där sedan majstången restes. Vi sålde vi kaffe, korv läsk. Vi hade en 
fiskdamm för barnen, och även ett lotteri. För underhållningen stod Anders Andersson på 
dragspel. Lekledare var Birgitta Wahlström. Ca 400 personer deltog i firandet på dagen. På 
kvällen var det dans till Holmsons orkester. Dansen arrangerades tillsammans med Folkets 
Hus. På kvällen var det ca 300 betalande gäster. Arbetsgruppen för midsommarfirandet består 
av: styrelsen 
Julmarknad 
Årets julmarknad höll vi i gamla färghandeln på Karlitplan. Lokalen har med hjälp av 
Tierpsbyggen, Karlit och Mias tygatelje och ett antal ideellt arbetande personer, och under 
ledning av Lennart Berg fått en rejäl ansiktslyftning, med bl a utsmyckning i fönstren målning 
etc. Ca 15 hantverkare och försäljare deltog med sina alster. Karlholmsbröd såldes i 
Bagarstugan. Anders Andersson stod för underhållningen. För lekarna och dansen kring 
granen stod Natalie Sidestål. Flytten till gamla färghandeln upplevdes av de flesta  
som mycket positivt. Marknaden hade ca 500 besökare. Arbetsgruppen för  
julmarknaden består av: Magnus Johansson, Ulla Pernestål och Bertil  
Hillbom. 
För alla arbetsgrupper gäller att de kan knyta till sig extern hjälp om det behövs. 

FAS 3 
Under året har det arbete som Ingvor Ek påbörjade 2009 fortsatt, se bilaga. 



   
Tierps kommun/Tierpsbyggen 
Vi har tagit initiativ till en träff med kommunen och Tierpsbyggen. Där diskuterades  
det yttre underhållet såsom gräsklippning och snöröjning etc. i Karlholm-Västland.  Även 
trafiksituationen togs upp.  
Vidare diskuterades frågan om rensning av bruksdammen.  

Vi tog även upp frågan om Idégruppen som remissinstans i frågor som berör Karlholm-
Västland. Alla parter är intresserade för regelbundna träffar för att fortsätta diskutera dessa 
frågor. 
Hemsidan har under året fått en rejäl ansiktslyftning. Företagsannonser har ökat, bildarkivet 
med bl.a. bilder och reportage om bagarstugan, skolmuseet är mycket uppskattade. Ett stort 
tack till webmaster Janne Forsblom för det arbete som har lagt ned på hemsidan. Ett tack även 
till Lennart Berg som även han har lagt ned ett stort arbete med hemsidan. 
 

SLUTORD 
Föreningen kan med denna verksamhetsberättelse se tillbaka på ett år med mycket 
verksamhet. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställer upp och arbetar för föreningen 
och besöker våra möten och andra aktiviteter. Vår förhoppning är att verksamheten skall 
utvidgas och att ännu flera kommer att delta på våra aktiviteter både som funktionärer och 
besökare. Vi hälsar också nya föreningar välkomna till Idé-gruppen. 
 
Karlholmsbruk i mars 2011 

Lennart Berg Håkan Ståhlberg Magnus Johansson Gunnar Jansson Bo S Englund 
 


