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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
23 oktober 2018 

 

§1 Mötets öppnande. 
Stefan som i dag är ordförande förklarar mötet för 
öppnat.  
 
§2 Val av justeringsman 
Helena Hellmark 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) Work-shop ”Framtidens Stallarholmen: Jaako och Birgit 
informerade från kvällen. Bakgrunden är ett projekt som Leader 
Sörmland driver i syfte att stärka utvecklingskraften i 
landsbygdsorter. Vi delades in i grupper där alla fick skriva ner 
sina idéer för Stallarholmens framtid. Massor av idéer kom fram, 
både stort och smått, indelad i på kort sikt eller lång sikt. Flera 
saker bestämdes ska genomföras/påbörjas innan nästa möte 20/11. 

b) Cometogether: Jaako informerar: En festival fredagskväll och hela 
lördagen, 14-15 juni, där vi i Stallarholmen gör något tillsammans. 
Sponsring är klart. Platsen ej klar. Musikunderhållning nästan klar. 
Fredag kväll 80-90 tal, lördag dagtid för barnen, lördag kväll 
Rock´n´roll. 

c) Frukost för företagsamma: Helena informerar: Denna gång 
träffades ca 30 personer på skolan för att få en bild av ”nya skolan” 
och umgås och utbyte erfarenheter. 

d) Skolan: 
o Kommande möte med föräldrarådet blir först i mitten av 

november. 

Närvarande:  

Stefan Mann  

Jaakko Peltola 

Helena Hellmark 

Birgit Carlsson 
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o Ett förslag har kommit om ett öppet brev att skicka till 
tidningen med en fråga till Jacob Högfeldt om vad 
omorganisationen av skolan har fått för effekter. Vi 
beslutade att Nätverket inte ska stå som avsändare, då vi 
arbetar på annat sätt i skolfrågan 

o Reflexvästar till barnen är levererade genom Nätverkets 
försorg. 

e) Ekonomi: bordläggs till nästa möte. 
f) Hemsidan: bordläggs till nästa möte. 

 
§ 7 Beslutspunkter: Vi beslutade att upplägget på styrelsen för 2019 ska se 
ut som i dag. Nätverket ska fungera som ett paraply (som en samlande, 
förmedlande och stöttande organisation) och möten med representanter 
från föreningar/organisationer bör ske på regelbunden basis och att 
styrelsen bör kvarstå som beslutsorgan.  
  
§ 8 Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte: 18 december och mötet tyckte att förslaget om lite 
julmiddag till självkostnadspris var bra. 
 

 
§ 10 Mötets avslutande: 

Stefan förklarar mötet för avslutat. 
  
 

 
 

 
 
Mötesordförande: Sekreterare:  Justerare: 
 
 
----------------------------         -----------------------------              ------------------------- 
Stefan Mann Birgit Carlsson             Helena Hellmark 
 
 

 


