Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 30 augusti
2016 kl. 19:00
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Thobias Ahlqvist
Emma Hjelm
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Emma Hjelm väljs.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll.
§ 6 Aktiviteter sedan senaste mötet.
a) Nätverket har inte haft några aktiviteter sedan senaste mötet.
b) Mycket aktiviteter under sommaren i Stallarholmen:
Vikingafestival, Kreativa marknaden och Vintagefestival. Mälsåker
slott har haft många besökare och Gripen har haft fullt upp. SSK
har inte haft så mycket aktiviteter under sommaren, men nu tänker
man dra igång knattefotboll och har haft en prova på dag,
Pensionärerna har haft mycket uppskattade seniorpub-kvällar på
Gripen och man har även spelat utomhus boule under sommaren.
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§ 7 Informationspunkter.
a) Ekonomi:
Vi har nu äntligen fått arrangemansbidraget på 20.000 från
Strängnäs kommun insatt på kontot. Kontantkassan har också satts
in på kontot och vi har nu 24.824 kr.
b) Nulägesrapport – lokala intressen:
Stallarholmens Tobak och Ohlssons hembageri har nya ägare. Även
Bussaba har bytt ägare och heter nu Sao Thaimat
c) Hemsidan & Facebook-sida:
Facebooksidan fungerar bra med inläggen som kommer in. Det
skulle vara bra med en webmaster, som kan sköta hemsidan
d) Skolan:
Nu är ny rektor och biträdande på plats, även kurator,
skolsköterska och många nya lärare. Föräldrarådet har inte haft
något möte ännu.
e) Stallarholmen:
o Stallarholmens Superloppis var uppskattad, det kom mycket
folk.
o Sofflocksdag 1. okt. och Stallarholmsloppet 15 och 16 oktober.
f) Övrigt:
Näringslivsdagar 17 och 18 mars i Strängnäs och UF är med denna
gång också.
§ 8 Beslutspunkter
- Vi frågar Jessica Leopardi om hon vill bli Nätverkets webmaster.
- Inför Superloppis nästa år (mitten av aug.) åtar Nätverket sig ett
övergripande ansvar, kartor, annonser m.m. § 9 Övriga frågor.
- Informationfoldern: Magnus mejlar förslaget till alla, så tittar vi
närmare på detta vid nästa möte.
- Nätverks arrangemang – Planering framåt 2016/2017: Valborg,
Superloppis, något arrangemang för skolan?
o Arrangemangs kriterier: driva orten framåt
- Ansökan om bidrag? Ska vara inne i november, Magnus gör i
ordning en ansökan inför nästa möte
§ 10 Nästa styrelsemöte.
Tisdag 11/10 kl.19.00.
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§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
-------------------------------------------Magnus Silén
Sekreterare:

Justerare:

_____________________________
Birgit Carlsson

---------------------------------------Emma Hjelm
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