Stallarholmens Nätverk
Dagordning Styrelsemöte;
10 februari 2014, kl. 19.00
§1 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Inez Sjöström.

Närvarande:
Lina Boy
Inez Sjöström
Adjungerade:
Ann-Sofi Källberg
Isabelle Åkerblom
Rasmus Liam
Per Andersson

§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll som sedan läggs till
handlingarna.
§6 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Lina redogör för information från kassören. Byte av bank är ej
aktuellt då det blev mer kostsamt.
b) Medlemmar
5 nya medlemmar har inkommit sedan senaste mötet.
c) OS-S möte
Lina redogör för senaste Områdesstyrelsemötet.
d) Nulägesrapport – lokala intressen
SPF har fått lokal i Strängnäs där de kan spela Boule inomhus.
Ann-Sofi berättar om branden på skolan. De har jätteproblem med
utrymme nu då de inte kan använda lokalerna.
22 maj är det öppet hus på skolan kl. 16.00–19.00. Affisch med mer
information kommer som sedan kan delas.
21 maj är det kamratstödjardag på skolan.
Ann-Sofi informerar om att det är ca 350-400 elever på skolan nu.
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e) Hemsidan & Facebook-sida
Lina informerar om att den nya layouten på hemsidan är klar och
skickas ut på remiss till styrelsen innan den publiceras online.
§7 Beslutspunkter;
a) Anslagstavlor/Informationstavlor
Lina informerar om att hon hämtat ut kartorna till tavlorna från
kommunen. Områdesstyrelsen kommer att annonsera på tavlorna
vilket bekostar dessa kartor.
Beslut att Ann-Sofi tillfrågar skolan vad de skulle vilja ha för
information på dessa.
b) Årsmöte 2014 – handlingar mm
Lina redogör för handlingar.
Beslut att kallelse skickas till alla medlemmar. Övriga handlingar
läggs online på hemsidan.
c) Valborg
Isabelle och Rasmus skulle önska musiktävlingar, eller tävlingar
överhuvudtaget – ha det som aktiviteter på kvällen på
församlingshemmet.
Beslut att Ann-Sofi tar med sig frågan till skolan om att ha öppet på
församlingshemmet. Ungdomarna vill vara på församlingshemmet.
d) Arbetsgruppen – Turism i Stallarholmen
Per Andersson informerar om att det kommer att finnas en
turistinfo i Gula industrihuset i år också. De kommer också att ha
cykeluthyrningen i sommar.
Annika Nilsson och Per Andersson är intresserade av att fortsätta
arbetet i gruppen om de får friare tyglar.
Deras två projekt just nu är Bygga ut en gästhamn som leaderprojekt och be ägaren arrendera ut driften samt camping i
Stallarholmen. Även planer kring turistboenden men de planerna
kan han ej redogöra för. Det har egentligen inte med Nätverket att
göra.
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Per informerar om att Cykelgruppen kommer att medverka på
Kultur-14. En ny cykelled kommer att presenteras, ca 5 mil lång,
löper runt Strängnäs. Cykelweekend planerad i juni. Cykellopp
dagen efter Stallarholmsloppet. Medverka på Aktivitetsdagen för
Barn och Unga. Cross-bana för mindre barn på ängen mitt emot
Sundby Gård.
Beslut att frågan om Turistgruppen bordläggs till nästa möte.
e) Datum för Aktivitetsdag för Barn och Unga 2014
Beslut att boka den 30 augusti.
§8 Övriga frågor.
a) Valberedningens arbete
Lina presenterar hur valberedningens arbete har gått.
Valberedningen inkommer med sitt förslag senast 14 dagar innan
årsmötet.
§9 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 10 mars kl. 18.00 på
Vikingavallen.
§10 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande:
___________________________________
Lina Boy

Justerare:
___________________________________
Inez Sjöström
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