
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Lagtima Höstgille med Carlstads-Gillet fredagen den 
18 november 2016. 
 
Lokal: Stadshotellet 
 
§ 1. Gillets öppnande 
 
Åldermannen hälsade alla välkomna med ett speciellt välkommen till 
Hedersgillesmedlemmarna Leif Alte, Per Berggrén och Monica Elgh. 
 
Åldermannen tackade också alla rådsmedlemmar för ett gott arbete under det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 2. Intagning av nya medlemmar 
 
Intogs följande nya medlemmar: 
 
Olav Dille 
Gunnar Ek 
Agneta Hultgren Bylock 
Lasse Jacobsson 
Lars Waller 
 
§ 3. Parentation över avlidna medlemmar 
 
Vice åldermannen Per Uppman höll parentation över följande avlidna medlemmar: 
 
Sven Maechel 
Bernhard Nilsson 
Olof Bylock 
Leif Wallentinsson 
Svante Norder 
Rune Wisén 
Aston Andersson 
 



§ 4. Val av ordförande för dagens gillesförhandlingar 
 
Till ordförande för dagens gillesförhandlingar valdes sittande åldermannen Inger 
Berggrén. 
 
§ 5. Rådsberättelse för förflutet verksamhetsår 
 
Rådsberättelsen för förflutet verksamhetsår (bilaga 1) var utdelad till de närvarande och 
kommenterades av åldermannen.  
 
Den nyss invalde medlemmen Gunnar Ek hade en del frågor och synpunkter på 
rådsberättelsen och ifrågasatte bl. a hur antalet medlemmar redovisas. Hans uppfattning 
var att man i rådsberättelsen enbart skall uppge antalet medlemmar som betalats sin 
medlemsavgift. Frågeställningarna hade sin bakgrund i att det finns ett stort antal 
medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift. Rådets arbete med att inkräva 
medlemsavgifter redovisades av skrivaren och hur Gillet skall förfara med 
medlemskapet, om inte medlemsavgiften betalas trots påminnelser, skall hanteras. 
Rådsledamoten Robert Warholm påpekade som ett svar till frågeställaren, att man inte 
utan särskilt beslut kan utesluta medlemmar.  
 
Rådsberättelsen lades till handlingarna. 
 
§ 6. Ekonomisk berättelse för förflutet verksamhetsår  
 
Den ekonomiska berättelsen (bilaga 2) var utdelad till de närvarande och 
kommenterades av skattmästaren. Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. 
 
Gunnar Ek ställde en fråga om varför kostnaden för måltider överstiger intäkterna för 
desamma. Skrivaren förklarade att rådsmedlemmarna inte erlägger måltidsavgift vid ett 
Gille per år samt att de inbjudna föredragshållarna inte heller betalar måltidsavgift. 
 
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. 
 
§ 6. Förslag till ändrat verksamhetsår till kalenderår för Carlstads-Gillet 
 
Ett förslag till ändrat verksamhetsår, från nuvarande oktober – september till att följa 
kalenderåret, var utdelat (bilaga 3) till de närvarande och föredrogs av skrivaren. En 
ändring kräver ändring av stadgarna. Enligt Gillets stadgar § 11 kan förslag till ändring 
av stadgarna endast behandlas vid lagtima Gille och anses inte antagna förrän detsamma 
vid två på varandra följande Gillen oförändrat bifallits.   
 
Höstgillet beslutade enligt förslaget. 
 
§ 7. Granskningsberättelse 
 
Granskningsberättelsen lästes upp av Börje Nygren. Av granskningsberättelsen 
 (bilaga 4) framgår, att granskarna tillstyrker ansvarsfrihet för rådet och skattmästaren 
för den tid revisionen omfattar. 
 



§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för Gillets råd 
 
Höstgillet beslutade om ansvarsfrihet för rådet och skattmästaren för den tid revisionen 
omfattar. 
 
§ 9. Val av ålderman för ett år  
 
Till ålderman för ett år omvaldes Inger Berggrén. 
 
§ 10. Val av bisittare för två år 
 
Rådsmedlemmen Margareta Widstrand hade avböjt omval. Som ny rådsmedlem valdes 
Birgitta Ekberg. 
 
Marie Aakre, Anna Hedstrand, Lennart Hellqvist och Sven Wallin omvaldes. 
 
§ 11. Val av räkenskapsgranskare  
 
Till räkenskapsgranskare för ett år omvaldes Börje Nygren och Klas Nerman . Som 
ersättare omvaldes Kjell Mollstedt. 
 
§ 12. Val av valdelegerade 
 
Torbjörn Joghed (sammankallande), Cecilia Alte samt Per Olof Myrin omvaldes. 
 
§ 13. Information 
 
Åldermannen informerade om följande: 
 
Rådet erbjöd samtliga medlemmar att svara på en enkät om hur man skulle vilja forma 
Gillet i framtiden. Vi har fått några svar, det viktigaste är från Björn Bergergård, som 
föreslår en föryngringsgrupp, som blickar framåt mot presumtiva medlemmar.  
 
Rådet föreslår att vi tillsätter en FRAMTIDSGRUPP med Björn Bergergård som ansvarig. 
 
I övrigt finns förslag om att 
 

 Gillets medlemmar skulle kunna erbjudas en rundresa i kommunen per buss 
varje år 

 En permanent utställning på trottoaren framför Gamla Wermlandsbanken 
anordnas 

 Föredrag vid andra tillfällen än på höst- och vårgillen. 
 

Dessa tankar och kanske några nya kommer vi att skriva ner och ge som instruktioner 
till en framtidsgrupp.  Denna grupp skall redovisa vad man kommer fram till vid 
Vårgillet 2017 och slutredovisa vid Höstgillet 2017.  
 
Rådet kommer att ge skriftliga instruktioner till gruppen och dessa skriver vi om i Gillets 
nästa nummer, (februari 2017). 



 
Björn Bergergård är vidtalad, men kunde inte närvara i kväll. 
 
I år har vi försökt att göra Rådsberättelsen ganska fyllig och jag vore glad om ni läste 
igenom den, eftersom här finns en del tankar om varför vi gjort det och det. 
 
Som ni alla väl har märkt, så är nu Gamla Wermlandsbankens lokaler i bottenvåningen 
ombyggda. De flesta Karlstadsbor är mycket positiva till det som skett.  
 
Gillet har haft möjlighet att deponera ett antal tavlor i restaurangdelen, där Farouk Jodat 
är en av de ansvariga. Vi kommer att märka tavlorna och på så vis få litet ”reklam” för 
Gillet. Det blir Sven Wallin och Marie Aakre som gör detta.’’  
 
Vår tidning Gillet har nu kommit ut med två nummer under 2016. Vi kommer att försöka 
att fortsätta med detta för att kunna nå alla, även de som ej har till gång till dator. Det är 
Marie Aakre och Erik Bonde som verkligen har lagt ner ett enormt arbete med tidningen 
och det skall de ha en stor eloge för. Jag har verkligen fått många goda omdömen om 
tidningen. 
 
Marie och Erik har tillsammans med Sven ordnat med utställningen på roll-ups som vi 
har med oss här i kväll och som ni kan se på under mingeltiden. Roll-upsen är våra i 
Gillet  och vi kommer att erbjuda dem i samband med evenemang om staden  för att 
ställas ut. 
 
I samband med Gamla Wermlandsbankens ombyggnad har det blivit väldigt smutsigt 
även på vår våning.  Det har inte varit någon idé att städa förrän ombyggnaden varit 
klar. Nu kommer vi att ta krafttag igen! Bland annat tror jag att vi skall hämta hem våra 
möbler, som finns deponerade på muséet.  
 
När det gäller IT arbetar vi vidare och skall förändra vår hemsida. I det här 
sammanhanget är Göran Engström en viktig person och vi kommer att ha med honom i 
alla våra diskussioner. 
 
§ 14. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns att diskutera. 
 
§ 15 Gillets avslutas 
 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Lennart Hellqvist   Inger Berggrén 



 
 
 
Efter förhandlingarna avtackade Åldermannen den avgående rådsmedlemmen 
Margareta Widstrand och överlämnade en blomsterbukett samt Gillets hedersgåva. 
Härefter fick vi lyssna på en mycket intressant föredragning av Stadsbyggnadsdirektör 
Ingrid Näsström om Karlstads planerade utveckling. Sammanfattningsvis berörde hon 
följande: 
 

 Det planeras för cirka 1000 bostäder i centrum 
 Det skall bli lättare att röra sig mellan centrum och Stadsträdgården 
 Det skall bli lättare för gående, cyklister och kollektivtrafiken att ta sig fram i 

centrum 
 Hamngatan görs om till stadsgata med mindre trafik, mer handel, cykelstråk, 

uteserveringar och mer grönska 
 Antalet parkeringsplatser skall vara oförändrat i centrum, men skall 

koncentreras till infarterna 
 
Avslutningsvis berätta Ingrid Näsström om att det finns planer på att inreda ett 
Karlstadsrum i Bibliotekshuset, där Karlstadsborna kan se aktuella planer. 
 
Kvällen avslutades med en gillesmåltid i Festvåningen. 
 
94 medlemmar var anmälda till Höstgillet, varav 69 deltog i den efterföljande måltiden. 
 
 
 
 


