Stallarholmens Nätverk
Protokoll Årsmöte 10 mars 2014
§1 Mötets öppnande.
Lina Boy öppnar mötet.
§2 Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Lina Boy.
§3 Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Christina Boy.
§4 Val av två justerare.
Till justerare valdes Magnus Silén och Emma Hjelm.
§5 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 14 st. För närvarande se bilaga ”Närvarolista”.
§6 Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
§7 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Lina Boy sammanfattar verksamhetsberättelsen.
Beslut att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Se bilaga ”Verksamhetsberättelse”.
§9 Revisionsberättelse
Revisor Lars Ödman redogör för Revisionsberättelsen.
Beslut att godkänna och lägga Revisionsberättelsen till handlingarna. Se
bilaga ”Revisionsberättelse”.
§10 Fastställande av Balans- och Resultaträkning
Kassör Magnus Silén redogör för Balans- och Resultaträkning.
Beslut att godkänna och lägga Balans- och Resultaträkning till
handlingarna. Se bilaga ”Balansräkning” och ”Resultaträkning”.
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§11 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Beslut att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§12 Val av ordförande för verksamhetsår, 1 år.
Till ordförande valdes Lina Boy.
§13 Val av vice ordförande för verksamhetsår, 1 år.
Till vice ordförande valdes Magnus Silén.
§14 Omval av styrelseledamöter för en tid av 1 år.
Beslut att godkänna kvarvarande ledamöter Christina Boy, Emma Hjelm
och Anders Ericson.
§15 Nyval av styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Inga nya styrelseledamöter valdes.
§16 Val av suppleanter för en tid av 1 år.
Till suppleanter valdes Birgit Carlsson, Ann-Sofi Källberg, Isabell
Åkerblom och Rasmus Lian.
§17 Val av revisor och revisorsuppleant för verksamhetsåret, 1 år.
Till revisor valdes Lars Ödman.
Beslut att ej välja in en revisorssuppleant.
§18 Val av valberedning.
Till valberedare valdes Cecilia Ödberg och Oscar Janicik.
§19 Framställning och förslag från styrelsen.
a) Medlemsavgift 2014
Beslut att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatperson och
150 kr för familj.
Beslut att erbjuda gratis annonsering på hemsidan samt
medlemskap till alla företag och föreningar under 2014.
§20 Framställning och förslag från medlemmar.
Inga framställningar eller förslag har inkommit. Punkten utgår.
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§21 Övriga frågor.
a) Inför 2014
Nyvalda styrelsen redogör för tankar och planer inför 2014:
Valborgsfirandet
Tryck av vykort och broschyrer
Uppdatering av informationstavlor
Aktivitetsdag för Barn och Unga.
b) Årets Stallarholmsförening 2013
Lina redogör för vem som utsetts till årets Stallarholms förening
2013. Med motiveringen:
”För att med ideella krafter ha byggt föreningen till det fantastiska
den är idag. Att ha bidragit till Stallarholmens utbud av
fritidsaktiviteter för Barn och Ungdomar i många år! För de otroliga
engagemang som ledarna för denna förening visar gentemot våra
unga talanger.” går denna utmärkelse till Selaö-Toresunds
Skytteförening, som erbjuder framförallt Luftgevärsskytte. Se
bilaga ”Diplom”.
c) Stallarholmsskolans Föräldraförening
Stefan Mann från Stallarholmsskolans Föräldraförening (SSFF) är
närvarande på mötet. Han redogör för SSFF:s arbete senaste året
samt hur det ser ut inför framtiden. SSFF har haft väldigt svårt att
få föräldrar på skolan att engagera sig i föreningen. De är idag 4 st.
som kommer att arbeta vidare med föreningen 2014. Diskussion
kring hur Stallarholmens Nätverk kan hjälpa SSFF och hur vi kan
öka samarbetet mellan föreningarna. Styrelsen tar med frågan till
kommande möte då en diskussion med SSFF kommer att ske kring
samarbete.
d) Webbkamera över Stallarholmen
Förslag från en medlem att man kan sätta upp webbkameror som
filmar händelser i Stallarholmen. Både intressant att titta på men
också bra för att veta om t.ex. bron har fastnat i öppet läge eller
liknande. Diskussion kring att man skulle kunna sätta upp en på
torget, en över bron och en vid Gula Industrihuset. Denna ska
sedan ligga online live på Stallarholmens hemsida. Detta kan också
generera mer aktivitet på hemsidan.
Styrelsen tar med denna fråga och diskuterar vidare.
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§22 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.
Ordförande:
____________________________
Lina Boy
Justerare:
____________________________
Magnus Silén

___________________________
Emma Hjelm
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