Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 28 februari 2017
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
Sandra Wilson
Jessica Leopardi
Birgit Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman.
Sandra Wilson väljs.
§ 3 Godkännande av kallelse.
Godkändes.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Godkändes.
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll.
Magnus går igenom föregående protokoll.
§ 6 Nätverks aktiviteter sedan senaste mötet.
Årsmötet hölls 7 feb. enligt stadgarna. Sandra och Jessica är
nu med i styrelsen. Få deltagare. Vi har ett utvecklingsbehov
gällande bokföring.
§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Ekonomin bra .
b) ”Vad händer på byn” inget att rapportera.
c) Hemsidan: Magnus mailar till Företagare enl. lista och ber dom
komma in med info om de vill vara med på hemsidan. Vi kollar
hemsidan och mailar till Jessica om vi ser gammal info på sidan.
d) Skolan: Inga möten i föräldrarådet sen sist. Ett infoblad har kommit
från skolledningen.
e) Företagarna: Senaste frukostmöte var bra och välbesökt, bl.a.
diskuterades fiber på ön.
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§ 8 Beslutspunkter
a) Stallarholmens Superloppis 12 aug. Arbetsgrupp Jessica, Sandra
och Emma, rapporterar på nästa styrelsemöte
§ 9 Övriga frågor.
a) Näringslivsdagen, 32 företagare från Stallarholmen
o Informationsfolder: Magnus gör en enklare Eventfolder.
o Eventmaterial: Beachflagga beställd, el till vår plats beställd,
Stallarholms vykort finns
b) Valborgsfirande vid Östabadet. Anders fixar brasan, Stefan ordnar
musikanläggning m. två högtalare, Birgit kollar om SPF ställer upp
med någon talare, Magnus bokar korvgubbe m.m. Frågan om man
ev. kan ordna någon trygghetsvandring den kvällen kom upp.
Magnus håller kontakt med övriga styrelsen innan näste möte.
c) Nätverket har en plats i Drömfabrikens styrelse nu.
§ 10 Nästa styrelsemöte: tisdag 25/4 2017
§ 11 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
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