Stallarholmens Nätverk
Protokoll styrelsemöte 28. november 2017
Närvarande:
Magnus Silén
Stefan Mann
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.
Magnus går igenom föregående protokoll. Birgit berättade om
politikerutfrågningen som varit. Majoriteten planerar inte för ett Särskild
boende i Stallarholmen utan man vill ha stordrift, 80 boende, för att få
effektiv service, men tänker sig fortfarande ett Trygghetsboende på
Coop-parkeringen, dock krävs först en ändring av detaljplanen.
§ 6 Nätverks aktiviteter sedan senaste mötet.
o Skolan: Senaste tiden har varit uppfyllt med aktiviteter kring förslaget om
nedläggningen av högstadiet på Stallarholmsskolan. Magnus har tillsammans
med en föräldragrupp tittat igenom skolutredningen, träffat politiker i olika
konstellationer och haft olika andra kontakter. I torsdags ordnade gruppen ett
välbesökt möte på skolan.
§ 7 Information/diskussionspunkter
a) Stallarholmens Nätverk-Drömfabriken ska träffas för en genomgång av
”vem gör vad”.
b) Ekonomin är stabil. Magnus tar kontakt med bankerna för att ev. ordna så
Nätverkets och föräldraföreningens pengar kan finnas på samma bank på var
sitt konto, så vi slipper ha kontakt med två banker. Inga pengar söks hos
kommunen i år.
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c) Kommande evenemang:
o Vid Luciafirande på Julmarknaden 16/12 på Vikingavallen kommer
Nätverket att vara stödarrangör. Marknaden är öppen kl. 10-16 och
Luciatåget blir kl. 14.00
d) Årets Stallarholmsbo och –förening: Magnus ber Jessica ordna så man kan
rösta på båda på hemsidan fram till 20 januari.
§ 8 Beslutspunkter
a) Datum för årsmötet: Tisdag den 6. februari 2018 kl.19.00
§ 9 Övriga frågor:
a) Julavslutning blir 19/12 kl. 19.00
§ 9 Nästa styrelsemöte: tisdag 23/1 2018
§ 10 Mötets avslutande.
Magnus förklarar mötet för avslutat.
Ordförande:
---------------------------Magnus Silén

Sekreterare:

Justerare:

----------------------------Birgit Carlsson

----------------------------Stefan Mann
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