Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
17 mars 2015 kl. 19:00
§1 Mötets öppnande.
Magnus förklarar mötet för öppnat.

Närvarande:
Magnus Silén
Anders Ericson
Stefan Mann
Christina Boy
Birgit Carlsson
Lina Boy

§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Anders Ericson.
§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Sekreteraren redogör för föregående mötesprotokoll.
§6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) ”Rädda Vikingavallen”
Anders och Lina redogör: 50/50 lotter. Ev. aktuellt med sponsring
till renovering/uppfräschning. Årsmöte 29/3.
b) Informationstavlor
Skåpen är beställda och kommer inom ett par dagar. Magneter är
beställda. 8 st. har betalt fakturorna, flera är skickade.
§7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Inget nytt. Pengarna från kommunen har inte kommit ännu.
b) Medlemmar
Inget nytt.
c) Nulägesrapport – lokala intressen
 Emma har tagit över golfrestaurangen.
d) Hemsidan & Facebook-sida
Nu är Stallarholmen.com rensad så den finns inte kvar.
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e) Valborg
Lina och Anders redogör för vad som är bokat. Det mesta är klart.
Bara detaljer kvar. Anders kör dit material till brasan, ingen utifrån
får åka dit och lämna.
f) Skolan
Möte med skolan angående föräldraråd har ägt rum. Under våren
är dessa möten öppna för alla. Till hösten kommer det att väljas ett
fast föräldraråd med representanter från varje klass.
Föräldrar har hört av sig till Stefan och vill engagera sig i en
föräldraförening. Stefan sammankallar dessa för vidare arbete.
Förslag att Stefan kallar till årsmöte att lägga ner
föräldraföreningen och donera pengarna till Nätverket som
öronmärks för arbetsgruppen ”SSFF”. Nästa föräldraråd är den 7
maj. Långa diskussioner om skola, fritids m.m.
§8 Beslutspunkter;
a) Valborg
Beslut att valborgsgruppen får köpa in affischer för maximalt
2 000kr.
b) Planering 2015 – aktivitetsdagen.
Bordläggs till nästa möte.
§9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§10 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum onsdagen den 13 maj kl. 19.00
hemma hos Magnus på Murtegelvägen 10.
§11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet avslutat.
Ordförande:
______________________________
Sekreterare:
______________________________

Justerare:
______________________________
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