Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 20 oktober 2016
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Anders Ericson
Emma Hjelm
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Anders Ericson väljs.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll.
§ 6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Sofflocket: Många deltagare i Stallarholmsloppet, både lördag och
söndag.
§ 7 Informationspunkter.
a) Ekonomin är bra
b) Nulägesrapport – lokala intressen:
o Vikingavallen. Ekonomin är hyfsad, men mycket skulle
behöva åtgärdas i lokalerna. Många besökare på
motormarknaden. Lite för få utställare. Veteranplöjarna var
ett trevligt inslag. Sy-lan har också varit populärt och de har
bokat in flera tillfällen.
c) Hemsidan & Facebook-sida:
Ny Webmaster ej tillfrågad ännu. Många idéer om hur hemsidan
kan utvecklas, men vi behöver någon som kan det tekniska.
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d) Skolan:
Föräldrarådet har haft en första träff med nya rektorn, flera träffar
inbokade
e) Stallarholmen:
o Sofflocket 2.0 fortsättning nästa år, möte ang. detta i
november
o Övrigt: Emma informerade om ett möte hon har varit på,
”Fyra Mälarstäder” (Västerås, Enköping, Eskilstuna och
Strängnäs). En person från turistenheten i Strängnäs var
med. Hur kan man marknadsföra städerna, Mälaren en
färdväg. Rederierna söker utflyktsmål. Det är viktigt att vi i
Stallarholmen är med där. Vi skulle behöva en turism-grupp
i Stallarholmen. Emma väcker frågan på företagarfrukosten
21 okt.
§ 8 Beslutspunkter
-

Magnus presenterade en ansökan om evenemangsbidrag, vi
beslutade att den skickas in till Strängnäs kommun.
Stefan tar fram underlag för nominering till årets Stallarholmare
och årets förening. Nominering via hemsidan.
Vi beslutade att vara med på Näringslivsdagen näste år, om det blir
ett Stallarholmstorg

§ 9 Övriga frågor.
- Informationsfoldern: Bordläggs till nästa möte.
- Samarbete med Drömfabriken om aktivitetsdag. Undersöker med
föreningarna om de vill vara med. Ev. också samarbete kring en
evenemangskalender.
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Torsdag 24/11 kl.19.00.
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
---------------------------Magnus Silén
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Sekreterare:
----------------------------Birgit Carlsson

Justerare:
----------------------------Anders Ericson
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