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Christina Boy
Stefan Mann

Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte
7 oktober 2014
§1 Mötets öppnande.
Lina öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justeringsman valdes Magnus Silén.
§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.

§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med vissa redaktionella förändringar.
§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Lina går igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.
§6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Informationskväll om kulturbidrag – Magnus Silén
Magnus redogör för mötet som kommunen arrangerade angående
kulturbidrag. Få saker som var nya, men de viktigaste var att
ansökningar till alla bidrag skall vara inlämnade senast 1
november. Även en ny typ av bidrag togs upp – ett bidrag som ska
ge unga, 13-25 år, möjlighet att arrangera evenemang och så
ekonomiskt stöd snabbt. Detta bidrag kan ge max 5 000 kr.
b) Diskussion Drömfabrikens & Nätverkets samarbete
Diskussion med Drömfabriken har skett och resulterat i ett fortsatt
samarbete.
c) Möte företagargruppen på Gripen 19/9
Anders, Emma och Lina träffade två tjänstemän från kommunens
näringslivsenhet. Diskussioner kring vilket samarbete vi kan ha
med kommunen. Kommunen är mycket intresserade av att arbeta
mera med oss i företagsfrågor. Mötet resulterade i att kommunen
kommer att arrangera en workshop tillsammans med Nätverket
angående företagarnas önskemål.
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d) Samrådsmöte med skolledningen – Stefan Mann
Stefan och Magnus hade ett möte med skolledningen. De
informerar om vad som blev sagt på mötet och hur de kommer att
arbeta framöver. De tycker att dessa mötet är mycket bra och nya
rektorn är öppen för ett nära samarbete med föräldragruppen.
§7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Inget nytt.
Beslut att Magnus gör ett förslag på budget för 2015 så att vi kan
söka bidrag från kommunen för alla aktiviteter samtidigt. Magnus
skickar det via mail till alla i styrelsen.
b) Medlemmar
Inget nytt.
c) OS-S möte
Ingen från Nätverket hade möjlighet att närvara på senaste OS-S
mötet, så punkten utgår.
d) Nulägesrapport – lokala intressen
Vikingavallen har det riktigt tufft ekonomiskt. De kommer att kalla
alla delägare för att försöka komma på nya sätt att använda
lokalerna.
Anders har beställt det material till informationstavlorna.
e) Hemsidan & Facebook-sida
Facebook-sidan har nu 440 gillare. Hemsidan är fortfarande
välbesökt.
§8 Beslutspunkter;
a) Valborg 2015
Beslut att firandet kommer att ha samma grundupplägg som förra
året.
Beslut att Nätverket även arrangerar danskvällen denna gång.
b) Flaggning på bron
Nätverket har fått förfrågan om att sköta flaggningen på bron
någon av vakanta flaggdagar.
Beslut att Nätverket sköter flaggningen på juldagen 25 december.
Beslut att Lina står som ansvarig.
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c) Ansvarsområden
För att få en effektivare organisation i Nätverket föreslår Lina att
ändra lite på organisationen inom föreningen.
Beslut att omorganisera så att föreningen har ansvariga personer
inom olika områden. Dessa personer ansvarar för att ha möten
regelbundet med varandra för att planera och arrangera. Styrelsen
kommer därmed inte att behöva ha lika många möten där alla
samlas.
Beslut att ansvarsfördelningen blir:
Styrelsearbete – Lina
Barn & Unga – Magnus, Christina & Stefan
Valborg – Emma, Lina & Anders
Ekonomi – Magnus
Hemsidan – Lina
Företagarna – Emma & Anders
Äldre/ Pensionärer - Birgit
§9 Övriga frågor.
a) Mail – Landsbygd 2.0
Nätverket har mottagit ett mail angående metoden Landsbygd 2.0.
Lina informerar om vad metoden innebär och skickar det vidare till
Magnus, som i sin tur tar det i beaktning i arbetet framöver.
b) Vakant representantplats för Stallarholmsskolan
Ann-Sofi har meddelat att hon inte har möjlighet att närvara på
Nätverkets möten framöver då hon har ont om tid. Lina kontaktar
Ann-Sofi för överläggning om eventuell ersättare.
§10 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum måndagen den 8 december.
§11 Mötets avslutande.
Lina avslutar mötet.
Ordförande:

Justerare:

________________________
Lina Boy

__________________________
Magnus Silén
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