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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
24 april 2018 

 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande förklarar mötet för öppnat.  
 
§2 Val av justeringsman 
Jaakko Peltola väljs.  
 
§ 3 Godkännande av kallelse.  
 Godkändes. 
§ 4 Godkännande av dagordning. 
 Godkändes. 
 
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll. 

Alla hade fått protokollet per mejl och det godkändes.  
 
§ 6 Information/Diskussionspunkter 

a) Valborg:  
o Tillstånd klart och Bajamajor kommer att ställas upp innan 

Valborg  
o Korv o hamburgare samt godis och kaffe försäljning klart. 
o Det blir inga karuseller, däremot ansiktsmålning, fiskdamm 

och någon ponnyridning (ej helt klart i dag).  
o Ljud för musik och ljud och mikrofon för tal klart. 
o En av skolungdomarna håller tal.  
o ”Scen”= släpkärra klar 
o Anders fixar ris och dränkpump. 

b) Cometogether ska träffas 2 maj och lägga upp ramarna, mer info på 
nästa möte. 

c) Evenemangkalender på hemsidan. Där finns kommande 
evenemang. Hör du att något är på gång, skicka evenemang till 
Jessica, så lägger hon in det i kalendern 

d) Möte med Drömfabriken: De arbetar med hur de ska utveckla sin 
verksamhet, ingen träff med Nätverket ännu. 

 
 

Närvarande:  

Magnus Silén  

Jaakko Peltola 

Helena Hellmark 

Birgit Carlsson 

 



 

Stallarholmens Nätverk 

Org.nr. 802420-4383 

www.stallarholmen.info 

 Ordförande Magnus Silén  

Sekreterare Birgit Carlsson 

Kassör Stefan Mann 

Adress  

Murtegelvägen 10 

645 61 Stallarholmen 

 

e) Hemsidan - Gamla / Nya bilder: Vi hoppas få in både gamla och 
nya bilder till hemsidan. Det finns ju många duktiga fotografer här  
i Stallarholmen och hembygdsföreningen har massor med gamla 
bilder. 

f) Ekonomi: Vi har fått in evenemangsbidrag från kommunen. 

Problem med kontakt med banken, då de inte har kvällsöppet. 
g) Övrigt: Till Superloppis har vi redan fått 15 anmälningar. Punkt på 

nästa möte. Även tårtkalaset tas upp på nästa möte. 
 
§ 7 Beslutspunkter 

a) Finansiering av nya informationstavlor: Kommunen vill inte vara 
med och finansiera. Magnus har skickat mejl till företagare med 
förfrågan om de vill vara med på tavlan. Vi beslutade att Nätverket 
köper in tavlorna, då är det lättare för företagarna att bestämma sig, 
når det finns nya fina tavlor. 
 

§ 8 Övriga frågor: Diskussion om trafiksituationen vid skolan, inte så     
enkelt att lösa. Jaakko ska höra med Vanesta, om de har några idéer. 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte: 19/6 (Jaakko kommer ej) 
 

 
§ 10 Mötets avslutande: 

Magnus förklarar mötet för avslutat. 
  
 

 
 

 
 
Ordförande: Sekreterare:  Justerare: 
 
 
----------------------------         -----------------------------              ------------------------- 
Magnus Silén Birgit Carlsson             Jaako Peltola 
 
 

 


