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

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

§ 2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Stefan Mann.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll som sedan läggs till
handlingarna. Lina redogör för årsmötet med Vikingavallen.
§ 6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Valborg
Över lag ett bra och väl fungerande firande. Tyvärr väldigt blåsigt
vilket påverkade både hoppborgarna och antalet besökare som inte
blev så många som vi hade hoppats.
Lagom med aktiviteter. Hoppborgar populära. Borgarkungen
ganska nöjda efteråt. Backsippans var inte så nöjda, väldigt låg
inkomst.
Danskvällen var mycket trevlig. Tyvärr lite för få för att det skulle
gå runt ekonomiskt. Nätverket bidrar med 5000 kr till
Vikingavallen för danskvällen, plus 2000 kr för hyra för aktiviteter
på dagen.
b) Föräldrasamråd
Tyvärr väldigt få närvarande. Hoppas på bättre deltagande och ett
bättre fungerande föräldraråd till hösten då klasserna kommer att
välja ut 1-2 föräldrarepresentanter från varje klass.
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c) Möte med ”mötesplatsen”
Lina och Magnus redogör för möte med Stefan Seidel och Viktoria
Bäck Ericsson om nya mötesplatsen i Gula Industrihuset. De är
igång med sin verksamhet i nya lokalerna sedan den 1 maj.
d) Föräldraföreningens styrelse-/årsmöte
4 väldigt engagerade föräldrar kom på mötet, förutom de tidigare
engagerade. Beslut togs att SSFF omorganiserar från att vara en
förening till att bli en arbetsgrupp i Nätverket. De ekonomiska
medel (ca. 15 000 kr) som finns i SSFF är fonderade och kommer att
kvarstå i fonden med i Nätverkets namn. Pengarna är därmed
överflyttade till Nätverket men öronmärkta för arbetsgruppen.
§ 7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Vi har ca. 17 500 kr på kontot efter betalningar av
informationstavlor, valborg m.m.
Kostnader framöver:
- Några tusenlappar till Aktivitetsdagen i augusti.
- Vykort med Stallarholmsmotiv.
Beslut att Lina gör förslag som skickas på remiss till styrelsen
och sedan beställs. Säljs sedan på bl.a. macken, Gripen,
Backsippans, Printz m.fl.
- Broschyrer.
Beslut att Lina skickar första utkast till Christer på Kultur
kontoret.
Nästa år ska vi söka bidrag från Kommunstyrelsen istället för Kultur- och
fritidsnämnden.
b) Medlemmar
Utgår.
c) Nulägesrapport – lokala intressen
- Backsippans kommer att driva Mälsåkers café denna sommar.
d) Hemsidan & Facebook-sida
Inget nytt.
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e) Skolan
- Stefan redogör för planerna för föräldracafé som kommer att
äga rum i Stallarholmen den 27 maj.
- Vårkonserten kommer att äga rum första veckan i juni på nya
mötesplatsen i Gula Industrihuset. Emma Hjelm är väldigt
involverad och har ordnat massor till det.
- Diskussion om omorganisationen av elevhälsan ägde rum.
Stefan har fått frågor från Mariefreds föräldraförening. Diana
verkar ha en bra tanke med anställning av speciallärare m.m.
f) Övrigt
- Lokaldemokratigruppen med Yvonne Knuutinen, Stefan Seidel
och Leif Sundsvik i spetsen är igång med sitt arbete. Nätverket
bidrar med sin syn på hur lokaldemokrati bör se ut.
§ 8 Beslutspunkter
a) Aktivitetsdag för Barn & Unga 2015
Beslut att arrangera den 29 augusti 2015.
Beslut att vi i första hand vill vara på IP. Magnus undersöker
möjligheterna.
Beslut att byta namn till ”Barn- & ungdomsaktivitetsmässa” med
betoning på mässa. Detta för att deltagare skall förstå vad dagen
går ut på.
Beslut att Magnus frågar om vi kan få sponsring med tält.
Beslut att budgeten får uppgå till max 5 000 kr. Detta ska täcka
kostnader som bl.a. marknadsföring och material.
§ 9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 17 juni kl. 19.00. Plats
meddelas i kallelsen.
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Justering:
______________________________
Ordförande Magnus Silén

_____________________________
Justerare Stefan Mann
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