Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 25 april 2017
Närvarande:
Magnus Silén
Jessica Leopardi
Anders Ericson
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade 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 Nätverks aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Magnus har varit på ett styrelsemöte i Drömfabriken, där
Nätverket nu har en plats. Man gick igenom aktiviteter inför
sommaren. Magnus föreslog att Niorna gärna får sälja kaffe eller
ordna någon aktivitet till Valborg och skolans representant skulle ta
med sig det till skolan.
b) Magnus har också varit på senaste företagsmingel som handlade
om Näringslivsdagen, solenergi m.m. Näringslivsdagen var
välbesökt under lördagen för allmänheten, ca 5000 besökare. Nu
funderar man på var man skal hålla till nästa år, då det inte går i
Svenska hem arenan. Magnus berättade för företagarna att
hemsidan uppdateras och företagare kan skriva in sina uppgifter.
Han uppmanade också folk att gå ut på byn på
Valborgsmässoafton, ex. ta sin hundpromenad något senare, så det
finns vuxna som rör sig ute.
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§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Valborg: Tillstånd klart. Klart med: Korv och hamburgare
försäljning, försäljning av godis och popcorn, niorna
kaffeförsäljning och ev. ansiktsmålning el. dyl., Ponnyridning,
Vårtal och ljudanläggning för att spela upp körsång. Ev. på gång
med hoppborg och karusell
b) Hemsidan: Uppdateringar på gång och i nästa nummer av Gilla
finns en artikel om att vi håller på att uppdatera hemsidan. Just för
tillfället problem med texten, men Jessica jobbar flitigt med detta.
c) Super loppis: Gruppen kommer att träffas och bestämma hur man
ska anmäla sig och om man ev. ska samköra med Vikingavallen.
d) Folder: Den vi tryckte upp till Näringslivsdagen ska kompletteras
lite med t.ex. en karta. Tryckas upp av företag i Gula industrihuset
eller kommunen?
e) Övrigt: Vikingavallen har fått flera nya styrelsemedlemmar och har
på förslag: Knallemarknad i sommar, motormarknad i höst
tillsammans med ”plojarna” och julmarknad i december. Tyvärr en
del skadegörelse vid Vikingavallen.
f) Ekonomin är stabil, de flesta pengar på kontot är
evenemangspengar. Deklarationsblankett har kommit från
skatteverket. Annika Hägg ska hjälpa oss med bokföringen.
§ 8 Beslutspunkter
a) Super loppis läggs ut nu som ett evenemang på Facebook.
b) Magnus kollar med kommunen om en del av evenemangspengarna
kan användas till turism (folder och vykort).
§ 9 Övriga frågor:
a) Vi diskuterade ev. evenemang under vinterhalvåret? Vad önskar
Stallarholmarna? Vi får fundera vidare.
§ 9 Nästa styrelsemöte: tisdag 27/6 2017 prel. Jessica och Birgit kan ej.
§ 10 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
---------------------------Magnus Silén
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