Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 8 juni 2016 kl. 19:00
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Emma Hjelm
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Stefan Mann 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) Föräldraråd på skolan
Flera möten och föräldrarådet har bl.a. fixat en flaggstång.
b) Arbetet med FÖP
Möte med företagarna 14/6.
c) Näringslivsdagen
Upplevdes mycket positivt av företagarna. 4-5 tusen besökare. Man
jobbar på att det ska fortsätta nästa år. Vårt deltagande kändes bra.
d) Valborg
Det blev bra vid Östabadet, allt fungerade, även körsång fast det
inte var live. Folk verkade nöjda.
e) Övrigt,
§ 7 Informationspunkter.
a) Ekonomi
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Adress

b)

c)
d)

e)

f)

Vi har drygt 2.000 kr. på kontot och har fått ett arrangemansbidrag
på 20.000 från Strängnäs kommun, som ska sättas in på kontot
Nulägesrapport – lokala intressen
Många aktiviteter, positivt för Stallarholmen.
Dock en tråkig händelse i helgen med försök till mordbrand vid f.d.
Selaöhemmet.
Hemsidan & Facebook-sida
Magnus kommer att göra vissa uppdateringar
Skolan
Rektor slutar, föräldrarådet har möte med rektor 9 juni. Ny
biträdande rektor är klart.
Öppet hus om FÖP Stallarholmen
Välbesökt möte 19 april och kommunfolket tyckte att vi i
Stallarholmen hade lagt ner mycket jobb.
Övrigt
Stallarholmens förskola kommer att få del av de 8 miljoner som
Strängnäs kommun har fått för att minska antalet barn i grupperna.

§ 8 Beslutspunkter
Inga beslutspunkter.
§ 9 Övriga frågor.
- Nätverks arrangemang. Alla funderar på vilka arrangemang vi kan
vara med att sponsra.
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Prel. datum onsdag 31/8 kl.19.00.
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
-------------------------------------------Magnus Silén
Sekreterare:

Justerare:

_____________________________
Birgit Carlsson

---------------------------------------Stefan Mann
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