Stallarholmens Nätverk
Protokoll Styrelsemöte
26 augusti 2015 kl. 19:00
§ 1 Mötets öppnande.
Magnus förklarar mötet för öppnat.

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

§ 2 Val av justeringsmän.
Till justerare valdes Christina Boy.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll som sedan läggs till
handlingarna.
§ 6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
Diskussion om sommarens aktiviteter.
§ 7 Informationspunkter;
a) Ekonomi
Magnus redogör för ekonomin. Enda händelsen är att vykorten är
betalda. Magnus har sökt kontakt med Anna-Karin för hjälp med
eventuell bidragsansökan från KS.
b) Nulägesrapport – lokala intressen
- Nytt hembageri i Backsippans konditoris lokaler. Lina tar
kontakt med nya ägaren/ägarna angående marknadsföring på
hemsidan, facebook-sidan m.m.
- Emma berättar att kommunen initierar gemensamt arbete för
näringsliv och turism, tyvärr lite svagt intresse från företag och
föreningar.
- Fortfarande en hel del inbrott och stölder.
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c) Hemsidan & Facebook-sida
Hemsidan fick ny layout i början av sommaren. I övrigt inget nytt.
d) Skolan
Skolan har precis börjat för terminen. Många nya lärare.
e) Vykort
Lina har börjat sälja dem. De finns idag på Preem (75 st), Ica (30 st)
och Printzbageri (100 st). Magnus ska skicka faktura till dem.
f) Övrigt
- Lina redogör för mötet med Tankesmedjan om lokaldemokrati.
4 alternativ är framtagna att användas i en
opinionsundersökning. Alternativen är från att ha det som det
är idag till att vi blir en helt självbestämmande del av
kommunen.
- Anders redogör för arbetet på Vikingavallen. Motormarknaden
gick bra. 50/50 lotterna säljer bra. Ser en ljusning i ekonomin för
Vikingavallen.
- Emma delger information om företagargruppen, företagarna
och arbeten kring näringslivet i kommunen. Företagargruppen
kommer att hålla hösten första frukostmöte den 4 september.
§ 8 Beslutspunkter
a) Ställa in Barn- och ungdomsaktivitetsmässan
Beslut att ställa in pga bristande intresse hos lokala föreningar att
visa upp sina verksamheter.
b) Broschyrer
Beslut att färdigställa under hösten och trycka i början av 2016.
Beslut att Lina tar fram offerter på tryckkostnad till nästa
sammanträde.
c) Stallarholms-app
Emma undrar om hemsidan är kompatibel med smartphones. I så
fall borde man kunna koppla den till en app.
Beslut att Lina undersöker hemsidans kompatibilitet.
Beslut att försöka hitta en sponsor som kan bekosta skapandet av
en Stallarholms-app. Frågan tas upp på nästa sammanträde.
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d) Profilmaterial
Nätverkets representanter behöver profilmaterial vid
representation på möten, företagsträffar m.m.
Beslut att Magnus tar in offert på att beställa knappar med
Nätverkets logga på.
§ 9 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 30 september kl. 19.00,
hemma hos Lina.
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.

Justering:
______________________________
Ordförande Magnus Silén

_____________________________
Justerare Christina Boy
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