Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 1 december 2016
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Anders Ericson
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Stefan Mann väljs.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll. (bifogat till kallelsen)
Magnus går igenom föregående protokoll.
§ 6 Nätverks aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Möte om Aktivitets dag för Barn och Unga tillsammans med
Drömfabriken, SSK, kyrkan, Vikingarna. Jobba vidare om
aktivitetsdag efter nyår tillsammans med Drömfabriken, som blir
drivande. Mest uteaktiviteter.
§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Ekonomin oförändrad, ansökan inskickad om evenemangspengar
för 2017. Kommunen vill ha redovisning för 2015 och 2016
b) Nulägesrapport – lokala intressen: Kommunen har tecknat nytt
samarbetsavtal med Drömfabriken (IOP= Idéburet offentligt
partnerskap) t.o.m. 31 december 2018.
c) Hemsidan & Facebook-sida: Jessica Leopardi har tackat ja till att bli
Webmaster och börjar jobba med hemsidan nu i dagarna.
d) Skolan: Föräldrarådet har haft ett möte med biträdande rektor, där
det lovades någon form av informationsbrev till föräldrarna.
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Föräldrarådet har ordnat så en julgran kom upp på skolgården till
allmän glädje.
§ 8 Beslutspunkter
a) Nätverket ordnar Valborgsfirande 2017
b) Årsmöte på Vikingavallen tisdag 7 februari kl.19.00 styrelsemöte
från kl. 18.00
§ 9 Övriga frågor.
a) Informationsfoldern: Vi tittade igenom materialet och enades om
att det skulle vara bra att ha den klar till Näringslivsdagen. Magnus
kollar dock först med Yvonne Knuutinen, så inte hon håller på med
något liknande.
b) Årets Stallarholmare och årets Stallarholmsförening: Möjlighet att
rösta via hemsidan, via mail och Magnus kollar om vi kan sätta upp
en låda för röstsedlar på Macken. Info om detta kommer i nästa
nummer av Gilla.
c) Stefan ser till så pengarna överförs från skolans föräldraförening,
som inte finns längre
§ 10 Nästa styrelsemöte: tisdag 31/1 2017
Övriga styrelsemöten 2017:
28/2, 25/4, 27/6, 26/9, 28/11, 19/12
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
---------------------------Magnus Silén

Sekreterare:
----------------------------Birgit Carlsson
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