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

Närvarande:
Magnus Silén
Lina Boy
Stefan Mann
Emma Hjelm
Anders Ericson

§ 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.
§ 6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Motormarknaden
Magnus, Lina och Anders närvarade. Intressant och kul att Volvo
terror medverkade. Suveränt kafé, jättemysigt och mycket att välja
på samt trevlig personal.
Tips på förbättringar till nästa år;
- Fler aktiviteter. Ex. en grävmaskin som står och gräver, visa hur
fordonen fungerar etc.
- Provsitta/provåka fordonen, både barn och vuxna.
b) Föräldracafé i Stallarholmen
Endast en person närvarade förutom arrangörerna. Viktigt ämne på
programmet – Barn på internet. Stefan Mann berättar om ny app
som kan hjälpa föräldrar att hålla koll på vad deras barn gör på
datorn.
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§ 7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Magnus redogör för ekonomin. Vi har ca 16 400 kr kvar att förvalta
efter alla betalningar. Valborgsfakturor betalda.
b) Nulägesrapport – lokala intressen
- Stallarholmsskolans vårkonsert har spelats. Mycket uppskattad.
- Stallarholmsskolans skolavslutning – på Mälsåker i år. Trevligt!
- Många inbrott i Stallarholmen senaste tiden. Polisen har
misstänkta på flera av dem, som nu är under utredning.
c) Hemsidan & Facebook-sida
Tankesmedjan om lokaldemokrati önskar få en egen flik på
hemsidan för att nå ut till medborgarna. Ok, för styrelsen.
d) Skolan
- Vårkonserten – Magnus har ställt frågan igen vad vinsten
kommer att gå till, har inte fått något tydligt svar. Följer upp
frågan igen.
e) Barn- & ungdomsmässan
Magnus redogör för arbetet med planeringen. IP:s stora plan är
upptagen p.g.a. fotbollsmatch. Sporthallen är ledig.
f) Övrigt
- Lina redogör för mötet med Tankesmedjan om lokaldemokrati.
Konstaterar att Nätverket är en återkommande faktor i
diskussionerna vilket styrelsen ser som mycket positivt.
- Emma delger information om företagarna och arbeten kring
näringslivet i kommunen. Fanns mycket positivt att berätta.
§ 8 Beslutspunkter
a) Aktivitetsdag för Barn & Unga 2015
Beslut att Magnus bokar sporthallen den 29 augusti.
Beslut att Magnus talar med skolledningen om att använda
Kulanplan m.m. för aktiviteter.
Beslut att tider för mässan blir kl. 10.00-13.00.
Beslut att alla barn som medverkar får gratis Tacobuffé på Gripen
från kl. 13.00.
Beslut att Magnus meddelar ”Gilla” om mässan.
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§ 9 Övriga frågor.
a) Bidrag för 2016.
Ansökan till Kultur- & fritidsnämnden för 2015 gäller även för 2016
om det finns tillräckligt med pengar i KFN. Detta innebär 20 000 kr
även för 2016.
Beslut att Magnus kontaktar Kommunstyrelsens sekreterare AnnaKarin Ahlgren för att få hjälp med en bidragsansökan till KS.
KFN ger bidrag för evenemang m.m. medan KS kan ge bidrag för
samhällsfrämjande aktiviteter. Styrelsen anser att vi bör kunna få
bidrag från KS för arbete med hemsida, FB-sida, näringslivsarbete,
turismarbeten m.m.
b) Vikingavallen
Anders redogör för Vikingavallen situation just nu.
De har börjat komma på fötter efter goda inkomster i och med
Motormarknaden.
Styrelsen har beslutat att arrangera danskvällar i september och
november i år, samt en Julmarknad den 12 december. Fundering
kring om Nätverket skall vara medarrangör till julmarknaden.
Beslut att frågan tas upp på kommande styrelsemöte i augusti.
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 26 augusti kl. 19.00,
hemma hos Magnus.
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.

Justering:
______________________________
Ordförande Magnus Silén

_____________________________
Justerare Stefan Mann
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