Närvarande:
Lina Boy
Anders Ericson
Christina Boy
Birgit Carlsson
Magnus Silén

Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
28 maj 2014

§1 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Magnus och Birgit.
§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
Magnus redogör för ekonomin. Vi har idag 10 329 kr på kontot.
b) Medlemmar
Inga nya medlemmar.
c) OS-S möte
Lina och Anders redogör för senaste OS-S mötet som framförallt
handlade om f.d. Selaöhemmet. Lars Kayser var närvarande för att
informera om Tyrén utredning m.m.
d) Nulägesrapport – lokala intressen
Hastighetsbegränsningen sjövägen sänks till 5 knop redan 200-250
m tidigare än idag.
e) Hemsidan & Facebook-sida
Inget nytt. Det rullar på som vanligt.
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§7 Beslutspunkter;
a) Informationstavlor
Anders har plockat ner de gamla materialet, samt kollat upp lite
priser. Han ska försöka återanvända de gamla glasrutorna för att få
ner kostnaderna.
Beslut att Anders arbetar vidare med uppdateringen.
Beslut att Lina undersöker möjlighet att inhandla samt priser på
magneter.
b) Informationskväll om droger
Emma har försökt få kontakt med polisen för att arrangera en
informationskväll om droger i Stallarholmen. Detta efter att ha fått
information från både skolledning och polis att vi har ett stort
problem med droger i Stallarholmen. Tyvärr har polisen ej
återkopplat.
Beslut att Magnus försöker kontakta polisen igen samt eventuellt
någon från socialen som kan komma ut och informera.
Beslut att om vi får till ett möte innan sommaren så är det bra med
ett uppföljningsmöte efter sommaren.
c) Aktivitetsdag för barn och unga
Beslut att arrangera Aktivitetsdagen den 6 september 2014.
d) Vykort och Broschyrer
Beslut att vi avvaktar prisbild för informationstavlorna innan vi
beställer vykort och broschyrer.
Beslut att Magnus kontaktar kommunen och frågar om de kan
hjälpa oss med tryck av broschyrer i deras tryckeri.
§8 Övriga frågor.
a) Utvärdering Valborg
Efter en lång diskussion om positiva saker och förbättringsåtgärder
kom vi i stora drag fram till att det var bra att vara på
Vikingavallen. Förbättringar inför nästa år bör framförallt vara:
information (reklam, tider uppsatta på plats m.m.) samt fler
barnaktiviteter.
b) Utvärdering Företagarträff
Punkten bordläggs till nästa möte.
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c) Utvärdering Informationskväll om skolan
Efter diskussion kom vi i stort fram till att de närvarande (som
tyvärr var väldigt få) tyckte att det var ett mycket intressant och
givande möte som de gärna ser återkommer framöver.
§9 Nästa styrelsemöte.
Inget nästa möte bokat.
§10 Mötets avslutande.
Lina avslutar mötet.

Ordförande:
______________________________
Lina Boy

Justerare:
______________________________
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_________________________________
Birgit Carlsson
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