Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 3 oktober 2017
Närvarande:
Magnus Silén
Jessica Leopardi
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Jessica Leopardi väljs.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll.
§ 6 Nätverks aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Superloppis var väldigt lyckad, mycket folk i rörelse i hela
Stallarholmen. 50 ställen var utmärkta på kartan. Nästa år ska man
nog bara ha en dag och hålla öppet lite längre.
b) Aktivitetsdagen med ”pröva på” aktiviteter den 27/8 var inte så
välbesökt. Nästa år ska man kanske lägga dagen i september och
kanske ha alla aktiviteter på IP?
c) Tårtkalas på skolan blev verkligen lyckad, stort engagemang för att
baka. Det blev massor av tårtor och även tårtor för olika allergier.
.
§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Informationstavlorna ska uppdateras, de som finns med har
betalat fram till halvårsskiftet. Vilka vill vara med på tavlan?
Kartorna skulle behöva förnyas, har blivit lite solblekta. Är det
något vi kan få hjälp med från kommunen?
b) Hemsidan
o Upplägg av protokoll: Vi bestämde att sekreteraren mailar
protokollet till justeraren och denna får maila tillbaka om det
behövs några justeringar eller inte. Sen ger sekreteraren
klartecken till Jessica för att lägga ut protokollet på
hemsidan.
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c)

d)

e)
f)
g)

h)

o Samarbeta med skolan: Skolan har hört av sig till Magnus om
att man har ett It- projekt för åttorna och man är ev.
intresserade av att prova att jobba lite med vår hemsida. De
återkommer när mera är klart.
o Kommunens kontaktpersoner i Stallarholmen: En förfrågan
har kommit om att lägga ut namnen på de kommunpolitiker
som är bosatta i Stallarholmen på hemsidan. Magnus skriver
ett utkast som han mailar till styrelsen.
Möte med drömfabriken: Stefan var med på senaste styrelsemöte
där man bl.a. diskuterade aktiviteter under höstlovet.
Drömfabriken ordnar, Nätverket finns med på ett hörn.
Skolan: En anonym givare har ordnat tre fruktträd och fyra
bärbuskar som Magnus och Anneli har sett till att plantera på
skolgården. Frågan om att ev. ordna ett motionslopp för alla elever
på skolan får vänta till våren, många andra aktiviteter nu under
hösten.
Luciafirande under julmarknaden på Vikingavallen kan Nätverket
ordna. Magnus hör med Anders när och om det blir julmarknad.
Ekonomin är stabil
Kommande evenemang: En idé om en Stallarholmskarneval kom
upp, vi får prata mer om detta på nästa möte.
Birgit informerade om att SPF seniorerna och PRO har bjudit in till
en politikerutfrågning den 27 okt. kl.14-16 på Mötesplatsen. Alla
kommunpolitiker har fått inbjudan.
Möte med Jacob Högfeldt: På måndag ska Magnus träffa Jacob,
han villa ha ett avstämningsmöte, hur sommaren varit i
Stallarholmen och blicka framåt. Om vi i styrelsen har något som vi
vill Magnus ska ta upp, måste vi höra av oss till Magnus senast
söndag kväll.

§ 9 Nästa styrelsemöte: tisdag 28/11 2017
§ 10 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
---------------------------Magnus Silén

Sekreterare:
----------------------------Birgit Carlsson

Justerare:
----------------------------Jessica Leopardi
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