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Protokoll fört vid lagtima Vårgille med Carlstadsgillet fredagen den 20 april 
2018. 
 
Plats: Nöjesfabriken i Karlstad 
 
§ 1. Välkomnande 
 
Åldermannen Inger Berggrén hälsade medlemmar och de fem personer, som vid detta Gille 
skulle upptas som nya medlemmar, välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till Gillets 
närvarande hedersledamöter och tidigare åldermän Leif Alte och Per Berggrén. 
 
Inger Berggrén påtalade att kvällens möte var Gillets första Vårårsmöte. I och med att Gillet 
ändrat verksamhetsår till kalenderår blir hädanefter Vårgillet årsmöte.  
 
§ 2. Intagning av nya medlemmar 
 
Till säte och stämma i Gillet intogs de nya medlemmarna: 
 
Göran Beckert 
Anders Finnström 
Christina Lidén 
Gunnar Lidén 
Ingrid Magnusson 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för Höstgillet 
 
Gillets ålderman Inger Berggrén valdes till ordförande för mötet och Gillets skrivare Lennart 
Hellqvist valdes till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 
Gunnar Ek och Tomas Löfberg valdes till justeringsmän för mötet. 
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§ 5. Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 6. Prövning om Gillets möte var stadgeenligt utlyst 
 
Kallelse till detta Vårgille ingick i vår tidskrift, som skickades till samtliga medlemmar i mars 
månad. Dessutom har kallelsen lagts ut på Gillets hemsida samt skickats till de medlemmar 
som anmält sina mailadresser. 
 
Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7. Parentation över avlidna medlemmar  
 
Gillets vice ålderman Per Uppman höll en parentation över de medlemmar som avlidit sedan 
föregående parentation. Dessa medlemmar är: 
 
Nils Gunnar Ekström  
Stig Rudner   
Hans Karlsson  
Inger Edberg    
Lennart Wilhelmsson   
Hans-Erik Sennmark  
Lennart Sjöstedt  
Lennart Pettersson  
Henrik Höglind  
Bengt Johansson  
Bo Hidén   
Robert Braunerhielm  
Lennart Oxenstad  
 
§ 8. Föredragning av rådsberättelsen 
 
Rådsberättelsen var utdelad till mötesdeltagarna (bilaga 1). Skrivaren Lennart Hellqvist 
berättade speciellt om det arbete med översynen av Gillets medlemsregister som utförts 
under det senaste året. Detta arbete har resulterat i att 40 personer har begärt utträde och 
att Gillet för närvarande har 388 medlemmar inklusive de fem nya medlemmar som togs in 
vid dagens möte. Det positiva i resultatet är att vi nu kan registrera att samtliga medlemmar 
har betalat sin medlemsavgift. Innan översynsarbetet startade hade Gillet som mest 417 
medlemmar, men ett bortfall med över 25 procent på inbetalda medlemsavgifter. 
 
Skrivaren kunde också informera om att Gillet under verksamhetsåret har arrangerat två 
PUB-gillen, som har varit mycket uppskattade. Denna verksamhet kommer att fortsätta. 
 
Efter denna redovisning redovisade skattmästaren Barbro Brolinson den ekonomiska 
berättelsen (bilaga 2).  
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Gillets resultaträkning för verksamhetsåret 2016-10-01 - 2017-12-31 uppvisar ett underskott 
med 48 023 kronor. Det finns olika förklaringar till detta.  
 
En viktig delförklaring är att verksamhetsåret omfattar 15 månader i och med bytet till att 
verksamhetsåret skall utgöras av kalenderår.  
  
En annan stor förklaring är att Gillet haft osedvanligt höga kostnader för förvaring av 
material i klimatarkiv. Dessa kostnader har nu minskat radikalt genom att materialet numera 
förvaras i Karlstad kommuns arkiv. 
 
Kostnaden för Gillets tidskrift har också ökat. Ambitionen att satsa på Gillets tidskrift 
kvarstår. Fondmedel kunde ha nyttjats i större utsträckning för tidskriften enligt tidigare 
beslut av Gillet. Detta skulle ha minskat underskottet. 
 
En kort diskussion fördes av mötet angående det ekonomiska resultatet. Dels gällde denna 
vissa redovisningstekniska sakfrågor, dels behovet av att öka Gillets inkomster (höjning av 
medlemsavgiften) eller att minska kostnaderna. Gillets revisorer kommer att vara behjälpliga 
med de redovisningstekniska frågorna och frågan om medlemsavgiftens storlek kommer att 
presenteras vid Höstgillet 2018 i samband med att Gillet skall besluta om Gillets 
verksamhetsplan och budget för år 2019. 
   
§ 9. Föredragning av granskarnas berättelse 
 
Granskningsberättelsen lästes upp av Klas Nerman. Av granskningsberättelsen 
 (bilaga 3) framgår, att granskarna tillstyrker ansvarsfrihet för Gillets Råd för den tid 
revisionen omfattar. 
 
Gillet beslutade 
 
att bevilja Gillets Råd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-10-01- -2017-12-31 
 
§ 10. Beslut om antalet rådsmedlemmar 
 
De senaste åren har rådet bestått av nio medlemmar plus åldermannen. Tidigare hade rådet 
totalt elva medlemmar, men vi försöker minska antalet rådsmedlemmar och anser att tio 
rådsmedlemmar är tillräckligt. 
 
Gillet beslutade  
 
att Gillets Råd fortsättningsvis får bestå av tio medlemmar inklusive ålderman. 
 
§ 11. Val av rådsmedlemmar 
 
Valdelegerades sammankallande Torbjörn Joghed presenterades valberednings förslag enligt 
följande: 
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Val av ålderman på ett år:  
 
Inger Berggrén 
 
Val av bisittare på två år: 
 
Göran Berg  nyval 
Jonas Kullgren nyval 
Barbro Brolinson omval 
Eva Lejrin  omval 
 
Gillet beslutade 
 
att välja rådsmedlemmar enligt valdelegerades förslag. 
 
Rådet består nu av: 
 
Inger Berggrén 
Marie Aakre 
Barbro Brolinson 
Göran Berg 
Birgitta Ekberg 
Lennart Hellqvist 
Jonas Kullgren 
Eva Lejrin 
Sven Wallin 
 
§ 12. Val av två granskare samt ersättare 
 
Gillet beslutade 
 
att välja följande personer till granskare samt ersättare: 
 
Klas Nerman 
Börje Nygren 
Kjell Mollstedt (ersättare) 
 
§ 13. Val av valdelegerade 
 
Gillet beslutade  
 
att välja följande tre personer till valdelegerade: 
 
Torbjörn Joghed (sammankallande) 
Cecilia Alte 
Per-Olov Myrin 
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§ 14. Förslag till nya stadgar för Carlstads- Gillet 
 
Åldermannen Inger Berggrén redovisade rådets förslag till nya stadgar för Carlstads-Gillet. 
Många har engagerat sig i översynsarbetet Bland andra har Bertil Ehn, Gunnar Ek och 
Torbjörn Joghed kommit med förslag, läst och granskat. Förslaget kommer att behandlas vid 
Höstgillet 2018 och ett uppföljande beslut vid Vårgillet 2019. Förslaget kommer att läggas ut 
på Gillets hemsida. Skriftliga synpunkter på förslaget tas tacksamt emot så snart som möjligt 
för att kunna hanteras inför ett första beslut av Höstgillet 2018. 
 
§ 15. Rapport av de viktigaste händelserna av betydelse sedan senaste Gillet 
 
Ålderman Inger Berggrén informerade utifrån följande punkter: 
 

 Överklagande av detaljplan för kvarteret Almen 
 
Gillet har överklagat Stadsbyggnadsnämndens i Karlstads kommun beslut 2017-12-
13, dnr SBN-2016-19 om antagande av detaljplan för Almen 21 inom Tingvallastaden i 
Karlstads kommun. Överklagandet hanteras av Miljödomstolen i Vänersborg. 

 

 Möjligheter till ytterligare arkivering i våra lokaler och på Karlstad kommuns arkiv i 
bibliotekshuset undersöks. Gillets arkivarie Sven Wallin håller i detta. 

 

 Två PUB-gillen har hållits i Residenstorget konferens. Nästa PUB-gille är inplanerat 
den 3 oktober innevarande år. 

 

 Gillets nya hemsida håller på att utvecklas. Göran Berg håller i detta arbete med 
bistånd av Göran Engström. 

 

 En bok om Pauvres Honteux och Malmgården kommer att tas upp i Gillets skriftserie. 
 

 Per och Inger Berggrén arbetar med en bok om Stadsträdgården tillsammans med vår 
hedersledamot Anders Blomqvist. Boken kommer att bli en presentbok inom Karlstad 
kommun och kommer också att ingå i Gillets skriftserie. Boken finansieras delvis av 
Karlstad kommun efter ett initiativ (E-förslag) från vår medlem Emilie Nilsson. E-
förslag är en möjlighet för medborgare att digitalt lämna förslag till kommunen. Om 
förslaget får gillande från minst 50 andra personer kommer förslaget att behandlas 
av adekvat politisk styrelse/nämnd. 

 

 Det har också kommit in en förfrågan om att ta med en bok om Östra station i Gillets 
skriftserie. Förslaget kommer att beredas av Gillets råd. 

 
§ 16. Övriga frågor 
 
Björn Larsson tog upp frågan om lämpligt val av lokal för Vår- och Höstgillen. Han hade 
synpunkter på valet av Nöjesfabriken. Andra medlemmar delade hans synpunkter. Rådet 
kommer att undersöka alternativ för kommande Gillen. 
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Göran Berg efterlyste om någon/några medlemmar skulle kunna tänka sig att ansvara för 
att lägga ut aktuell information på den nya hemsidan, när det blir aktuellt. Rådet 
kommer att följa upp denna fråga. 
 
§ 17. Avslutning 
 
Åldermannen avslutade Vårgillet 2018 och hälsade välkommen till Höstgillet som äger 
rum den 23 november 
 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Lennart Hellqvist  Inger Berggrén  
 
 
Justeras 
 
 
 
Gunnar Ek  Tomas Löfberg 
 
  
 
Efter förhandlingarna fick vi avnjuta en måltid som hade samlat 73 personer. 
 
Efter måltiden bjöds på underhållning av Gillets egen orkester som för kvällen bestod av 
Per Berggrén, Göran Berg och Jonas Kullgren. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


