Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
10 december 2014
§1 Mötets öppnande.
Lina öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Isabell och Anders.

Närvarande:
Lina Boy
Anders Ericson
Christina Boy
Emma Hjelm
Isabell Åkerblom
Rasmus Lian
Birgit Carlson
Stefan Mann

§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Lina föredrar föregående protokoll som sedan läggs till handlingarna.
§6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Infokväll om droger – Magnus och Stefan
Stefan Berättar om mötet. Det var många som närvarade. Det
talades både om droganvändandet samt konsumtionen av alkohol
och tobak.
b) Företagsträffar
Emma och Anders redovisar resultaten av de 4 första
företagsträffarna. Senast bjöds det in till glöggmingel. Träffarna har
varit uppskattade och välbesökta.
c) ”Rädda Vikingavallen”
Styrelsen för Vikingavallen har haft ett möte som resulterade i ett
antal förslag till hur vi kan lyfta Vikingavallen igen. Vikingavallen
har länge dragits med dålig ekonomi och nu är det värre än
någonsin. I projektet ”Rädda Vikingavallen” arbetar vi för en
uppfräschning av lokalerna, marknadsföring och utåtriktad
verksamhet. Mer information kommer att publiceras på
Vikingavallens nya hemsida inom kort.
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Anders berättar om framtida planer på att ha en aktivitet i
månaden nästa år. Bl.a. julmarknad och danskvällar. De kommer
även att bjuda in alla ägare till ett möte i januari för vidare
diskussion.
d) Informationstavlor
Anders arbetar vidare med dem.
Beslut att Lina lägger upp information på hemsidan om tavlorna,
med priser och kontaktuppgifter.
§7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Magnus har skickat in en bidragsförfrågan till kommunen. Inget
svar på den ännu.
b) Medlemmar
Utgår.
c) OS-S möte
Ander redogör för senaste OS-S mötet. Årets Stallarholmare utsågs.
Blivande kommunalråd Jacob Högfeldt och Monica Lindell Ryllén
närvarade för att berätta om den nya politiska organisationen.
d) Nulägesrapport – lokala intressen
En ny tobakskiosk har öppnat på Selaö-torget.
Isabell berättar om att SSK startat en ny ungdomssektion.
Stallarholmsskolan har fått en ny biträdande rektor.
e) Hemsidan & Facebook-sida
Lina informerar om besöksstatistik och gillare. Hemsidan börjar bli
fylld med företagare och föreningar. Om man saknar något företag
eller någon förening på hemsidan så skickar man info om det till
info@stallarholmen.info alternativt ringer Lina på 0707-28 46 33.
§8 Beslutspunkter;
a) Årets Stallarholmsförening
Beslut att Lina lägger upp information om att nominera till årets
Stallarholmsförening på hemsidan och Facebook.
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Beslut att årets Stallarholmsförening utses på nästa möte samt
redogörs på årsmötet i början av februari.
b) Årsmöte 2015
Beslut att årsmötet ska äga rum måndagen den 9 februari kl. 19.00
på Vikingavallen.
Beslut att Lina skriver och skickar ut kallelser.
Beslut att Magnus kontaktar revisorn.
Beslut att Magnus undersöker om eventuell föreläsare, under
förutsättning att vi får bidrag från kommunen.
c) Valborg
Frågan bordläggs till nästa möte.
§9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§10 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 12 januari 2015 kl. 18.30
(OBS! Ny Tid!) hemma hos Anders på Rönnbacken (Skäggesta).
§11 Mötets avslutande.
Lina förklarar mötet för avslutat.

Ordförande:
______________________________
Lina Boy
Justerare:
______________________________
Isabelle Åkerblom

_______________________________
Anders Ericson
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