Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte 10 mars 2014
§1 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Magnus och Anders.

Närvarande:
Lina Boy
Magnus Silén
Christina Boy
Emma Hjelm
Anders Ericson
Adjungerade:
Ann-Sofi Källberg
Isabell Åkerblom

§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Ordförande går igenom tidigare mötesprotokoll som sedan läggs till
handlingarna.
§6 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Magnus redogör för ekonomin. Polistillståndet på 700 kr är betalt.
Toresunds-Sundby sponsrar valborgsfirandet i år också.
Bidraget från kommunen har ännu inte satts in på kontot. Magnus
kontaktar kommunen för att höra hur de går tillväga med
utbetalningen.
b) Medlemmar
Inga nya medlemmar sedan förra mötet.
c) OS-S möte
Lina och Anders redogör för senaste OS-S mötet som ägde rum den
5 mars. Strängnäs kommuns måltidschef var närvarande och
berättade om deras mål och planer framöver samt svarade på
medborgarnas frågor.
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d) Nulägesrapport – lokala intressen
Mälsåkers Slott bjuder in till årsmöte den 29 mars kl. 15.00 och
innan det, kl. 14.00, så kommer en man som tidigare arbetat på
Riksantikvarieämbetet och föreläser om hur vi kan arbeta med
Mälsåkers Slott framöver.
e) Hemsidan & Facebook-sida
Lina informerar om att hemsidan nu ligger online med nya
layouten. Antalet besökare ökar markant varje månad. Facebooksidan har fått ca 30 nya gillare sedan senaste mötet och är nu uppe i
322 st. Vi når ut till 1000-2000 personer varje vecka.
§7 Beslutspunkter;
a) Anslagstavlor/Informationstavlor
Anders meddelar att han arbetar med ramarna.
Beslut att Anders plockar ner de tavlorna som sitter uppe redan nu.
Beslut att priset för att få finnas med på kartorna blir 500 kr för
företag och 200 kr för förening.
Beslut att Lina skriver en inbjudan kring detta som hon skickar ut
på remiss till styrelsen innan den ges ut till företagare och
föreningar.
b) Valborg
Lina visar upp affischerna som är beställda.
Beslut att retroaktivt besluta att beställa dessa affischer.
Stefan Seidel bjuder på en ¼ sides annons i majnumret av
Träffpunkt.
Beslut att Lina skickar affischen till honom som underlag för
annonsen.
Beslut att Lina skickar ut schemat till alla i styrelsen så att de kan se
hur planeringen ser ut så här långt.
Lina visar och läser upp Tillståndsbeviset från polisen. Allt är nu
godkänt. Krav på att det finns två ordningsvakter på plats under
dansen. Anders anlitar ordningsvakter genom Vikingavallen då de
står som arrangörer för danskvällen.
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c) Arbetsgruppen – Turism
Beslut att avveckla arbetsgruppen Turism, omgående, då styrelsen
anser att denna grupp inte arbetar med frågor som Nätverket kan
vara med och driva.
Beslut att bidraget som gruppen fick från Sparbanken Rekarne lyfts
nu över till styrelsen och kommer att bekosta vykort, broschyrer
m.m. som styrelsen arbetar fram inför turistsäsongen.
§8 Övriga frågor.
a) Bidraget från Sparbanksstiftelsen till Turistgruppen
Lina informerar om att hon varit i kontakt med Sparbanken
Rekarne och förklarat hur det gått med arbetet kring Turism i
Nätverket. Lina meddelar SR att väldigt liten summa av pengarna
har använts och att vi gärna betalar tillbaka bidraget om de anser
att Nätverket inte uppfyllt deras krav. SR meddelar, efter att ha
tagit del av en skrift och Nätverkets Turismarbete, att de anser att
Nätverket kommer att ha stor nytta av dessa pengar i sitt fortsatta
arbete med att uppdatera informationstavlor samt trycka vykort
och broschyrer. SR önskar att bidraget istället läggs under
Nätverkets styrelse för dess fortsatta arbete.
b) Texter Träffpunkt
Stefan Seidel har meddelat att han gärna vill att Nätverket skickar
in en kortare notis text om dess arbete, som han kan publicera i
Träffpunkt. Stefan vill även att styrelsen för Nätverket uppskattar
hur många ideella timmar vi lägger på arbetet för Nätverket.
Beslut att Lina skriver ihop en text till kommande nummer av
Träffpunkt som hon sedan skickar på remiss till styrelsen innan den
skickas till Stefan.
Beslut att Lina samlar in uppskattade antal timmar från alla i
styrelsen, sammanställer och skickar till Stefan.
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c) Nästa öppna-möte om Skolan?
Lina föreslår att nästa öppna möte som Nätverket arrangerar kan
handla om skolan. Tanken är att bjuda in rektor, lärare, elever samt
tjänstemän och politiker på kommunen för att berätta och svara på
frågor om skolan.
Beslut att nästa möte kommer att handla om skolan.
Beslut att Ann-Sofi tar med frågan till ledningsgruppen i skolan och
frågar när det skulle passa dem att medverka på ett sådant möte.
§9 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte är årsmöte. Punkten utgår.
§10 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande:
_____________________________________
Lina Boy

Justerare:
_______________________________ ________________________________
Magnus Silén
Anders Ericson
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