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Lina Boy
Anders Ericson
Christina Boy
Emma Hjelm
Ann-Sofi Källberg
Isabelle Åkerblom
Birgit Carlsson
Stefan Mann (adjungerad)
Iris Mann (adjungerad)

Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
8 april 2014

§1 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Emma och Anders.
§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§6 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Lina redogör för mail med information om ekonomin som Magnus
skickat. Några nya medlemmar samt en betalning till
Informationstavlorna har inkommit. Bidraget från Strängnäs
kommun till valborgsfirandet har utbetalats.
b) Medlemmar
2 st. nya privatpersoner har blivit medlemmar. I övrigt inga frågor
kring medlemmar.
c) OS-S möte
Lina och Anders redogör för senaste OS-S mötet som framförallt
handlade om Brandsäkerhet. Pehr Andersson från
räddningstjänsten var närvarande för att informera och svara på
frågor. Lina informerar om att hon efter varje OS-S möte lägger ut
en kort redogörelse för mötet på hemsidan för de som är
intresserade att läsa mer.
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d) Nulägesrapport – lokala intressen
Lina redogör för Mälsåkers slotts årsmöte.
Emma redogör för den lyckade välgörenhetsfesten som ägde rum
på Vikingavallen den 29 mars.
e) Hemsidan & Facebook-sida
Lina redogör för ett ökande antal besökare både på hemsidan och
facebook-sidan. Vi har fått mycket beröm för utseende och innehåll
på nya hemsidan. Lina kollar upp hur vi kan få fler administratörer
på hemsidan, samt lägger till Stefan Mann som admin på FB-sidan.
§7 Beslutspunkter;
a) Informationstavlor
Inbjudan har gått ut och ca 20 st. företag, föreningar och
organisationer har anmält intresse av att synas på tavlorna.
Beslut att anta Linas förslag på grundmall till layout på
informationen från företag och föreningar.
Beslut att deadline för material till första uppdateringen av tavlorna
är den 1 maj 2014.
Beslut att tavlorna skall vara klara den 31 maj 2014.
Beslut att Anders meddelar OS-S att deadline för material är den 1
maj.
Beslut att Ann-Sofi skickar över material från skolan till Lina.
b) Valborg
Efter ett lyckat valborgsmöte med alla inblandade är schemat för
dagen uppdaterat och eventuella frågetecken uppklarade. Alla är
införstådda med arbetsfördelning både innan och under dagen.
Beslut att Lina bifogar uppdaterat Valborgsschema med dagens
protokoll.
Beslut att Lina kontaktar kommunen angående förfrågan om
marknadsföring på ljustavlor på motorvägen samt i
evenemangskalendern m.m.
c) Nästa Öppna möte – Skolan
Beslut att mötet kommer att hållas den 13 maj kl. 19.00 på
Vikingavallen.
Stephan Eriksson kommer att närvara och informerar samt svara på
frågor om skolan. SSFF (Stallarholmsskolans Föräldraförening)
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kommer att närvara för att informera och svara på frågor om sitt
arbete.
Beslut att Lina kontaktar Lars Ekström (kostchef) och Carina
Lindqvist (förskolechef) för att fråga om de kan närvara.
d) Annons i Träffpunkt
Beslut att Lina skickar över Valborgsaffischen som underlag för
annons i Träffpunkt.
§8 Övriga frågor.
a) Bidraget från Sparbanksstiftelsen till Turistgruppen
Lina informerar om att vi nu fått bekräftelse på att bidraget får
användas till tryck av broschyrer samt vykort.
b) Samarbete med Nyföretagarcentrum
Vi har fått förfrågan om samarbete med Nyföretagarcentrum kring
deras aktiviteter i Stallarholmen.
Beslut att vi är positiva till ett sådant samarbete.
c) Broschyrer – möte om design m.m.
Lina visar första utkastet på broschyren samt informerar om ett
möte hon haft med Ulrika Kroon från Prima Design som vi nu
inväntar offert ifrån.
d) SSFF – Stallarholmsskolans Föräldraförening
SSFF har under kvällen haft sitt årsmöte. Tyvärr var uppslutningen
väldigt låg och de valde en ny styrelse men beslutade att inleda ett
samarbete med Nätverket detta år som en arbetsgrupp för att sedan
se vart det leder.
Beslut att starta en arbetsgrupp i Nätverket som heter SSFF
(Stallarholmsskolans Föräldraförening). Kontaktpersoner för
gruppen blir Stefan Mann och Magnus Silén.
Beslut att Lina och Magnus träffas tillsammans med representanter
från SSFF för att gemensamt lösa administrativa och praktiska
saker kring arbetsgruppen.
Denna arbetsgrupp kommer att innefatta såväl Grundskolan (fsk-9)
som barnomsorg och förskola (1-6 år).
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§9 Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 28 maj kl. 19.00 hemma hos
Lina. Innan detta kommer Valborgsfirandet (30/4) samt Öppna mötet om
skolan (13/5) att äga rum.
§10 Mötets avslutande.
Lina avslutar mötet.

Ordförande:
______________________________
Lina Boy
Justerare:
______________________________
Emma Hjelm

_________________________________
Anders Ericson
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