Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 1 februari 2017
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Emma Hjelm
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Emma Hjelm 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.
Företagarfrukostar, men Nätverket har inte haft några egna
aktiviteter.
§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Ekonomin: Evenemangspengar för 2017, 10.000 kr, är beviljade av
kommunen, men pengarna har inte kommit än. Vi behöver skaffa
en del material till Näringslivsdagarna, Magnus kollar vad vi ska
beställa.
b) Nulägesrapport – lokala intressen: Ev. blir det en mindre
upprustning av Selaötorget, nyhet i dagens tidning.
c) Hemsidan & Facebook-sida: Då Jessica inte kunde vara med på
dagens möten kom vi fram till vissa förslag att lämna till henne
angående hemsidan: Kalender (där man kan se vad som händer i
Stallarholmen), Bildgalleri (hänt senast i Stallarholmen, baserad på
kalendern) och uppdatering av Företagare (rätt namn och
kontaktuppgifter)
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d) Skolan: Inga möten i föräldrarådet sen sist. Fritidshemmet kommer
att rustas upp.
e) Årsmöte 7 februari: Magnus gick igenom valberednings förslag. Vi
beslutade att inte ha något styrelsemöte innan årsmötet. Magnus
kollar med Anders att Vikingavallen är OK inför mötet.
§ 8 Beslutspunkter
a) Utse Årets Stallarholmsbo: Bland de nominerade utsågs Jaana
Wikman.
b) Utse Årets Stallarholmsförening: Efter sluten omröstning, där Birgit
inte deltog, utsågs SPF Seniorerna.
§ 9 Övriga frågor.
a) Förfrågan från Drömfabriken: Nätverket har fått en förfrågan om
någon kan vara med i styrelsen? Ingen enskild person kan vara
med, men Stefan frågor valberedningen om Nätverket kan ha en
plats och styrelsemedlemmarna kan turas om att vara med på
Drömfabrikens möten.
b) Näringslivsdagen: En grupp planerar ett stort fint Stallarholmstorg.
Nätverket kommer att ha ett ståbord där. Många företag anmälda.
Fredag 16 mars kl. 12-16 blir för företagarna, seminarier, mingel
m.m. och galamiddag på kvällen. Lördag 17 mars kl.11-16 öppet för
allmänheten; utställare och olika evenemang på scenen. UF (Unga
företagare) är också med i år, final kl. 16.00.
c) Förslag: Kan vi ordna en aktivitet ”Välkommen till Stallarholmen”
för nyinflyttade? Fundera på detta!
§ 10 Nästa styrelsemöte: tisdag 28/2 2017
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
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