Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
9 februari 2015
§1 Mötets öppnande.
Lina förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Magnus och Rasmus.

Närvarande:
Lina Boy
Magnus Silén
Emma Hjelm
Anders Ericson
Christina Boy
Birgit Carlsson
Rasmus Lian
Stefan Mann - adjungerad

§3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Lina går igenom föregående protokoll som sedan läggs till handlingarna.
§6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Andra kallelsen till årsmötet skickad+ handlingar på hemsidan
Lina meddelar att andra kallelsen skickades ut 14 dagar innan
årsmötet och att handlingar så som verksamhetsberättelse m.m.
finns på hemsidan.
§7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Magnus informerar om att inga förändringar har skett sedan sist. Vi
har inte mottagit bidraget från kommunen ännu.
b) Medlemmar
Punkten utgår. Punkten plockas bort from nästkommande
dagordning.
c) Nulägesrapport – lokala intressen
 Backsippans konditori har öppnat (f.d. Selaö konditoriet).
 Lördagen den 21/3 kommer SSKs nya ungdomssektion att
anordna ett Sport camp i idrottshallen, för barn i åk fsk-3.
Mer information kommer framöver.
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d) Hemsidan & Facebook-sida
Lina informerar om att gamla hemsidan, tyvärr, fortfarande ligger
online, så om man googlar på nätverket så kommer gamla sidan
upp först.
Facebook-sidan fortsätter att öka i antal följare och antal inlägg,
kommentarer och gillamarkeringar på inlägg ökar! Idag ca 580
personer som gillar sidan.
e) Återrapportering arbetsgrupper
 Lina, Emma och Anders redogör för arbetet inför valborg.
 Stefan och Magnus redogör för möten med skolans rektor och
kommande föräldrarådsmöte 10/2.
§8 Beslutspunkter;
a) Valborg
Inga beslutspunkter. Punkten utgår.
§9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§10 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte är årsmötet. Nya styrelsen beslutar om ny mötestid efter det.
§11 Mötets avslutande.
Lina förklarar mötet för avslutat.

Ordförande:
______________________________
Lina Boy

Justerare:
______________________________
Magnus Silén

_____________________________
Rasmus Lian
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