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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
11 juni 2019 

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

Godkändes.  
§ 6 Information/Diskussionspunkter/Beslutspunkter/Status 

a) Digitalisering – Hemsida Barbara och Stefan informerade: Man 
hade började testa bygga upp ”Hemsida 24”, men då de har blivit 
uppköpta tittar man på fem olika verktyg. Vi diskuterade hur vi vill 
visa Stallarholmen på sidan och vad sidan ska innehålla. 
Hur ska sidan finansieras när projektet är klart? Barbara och Stefan 
tittar på olika förslag på annonspaket. 
Förslag på hur det ska se ut fr. o. m. 200101: 
En verksamhetsledare med följande uppgifter: 

• Hemsidan 
• Projektsamordnare av evenemang. Ex. Nätverket kommer 

med förslag och verksamhetsledaren håller i alla tråder och 
kontakter. 

• Håller kontakt med kommunen när ex. något bör fixas i 
Stallarholmen 

Hur ska verksamhetsledaren finansieras? 
1/3 Internt, olika företag betalar ”annonspaket” 
1/3 bidrag från Sparbanken Rekarne 
1/3 bidrag från kommunen 
Sammanlagt ca. 300.000 kr vilket bör räcka till en halvtid 
verksamhetsledare. 
Styrelsen godkände att Stefan och Barbara fortsatte arbetet med att 
skaffa en verksamhetsledare till Stallarholmen. 
 

Närvarande:  
Magnus Silén 
Kristina Peltola 
Helena Hellmark 
Jaakko Peltola 
Barbara Kjellström 
Birgit Carlsson 
Stefan Seidel t,o,m § 6b 
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b) Superloppis: Vi beslutade att Superloppis ska vara lördag 24/8 kl. 
10-15. Vi ska på något sätt visa adresserna där de olika loppisarna 
är. Magnus kollar med Jessica, som fixade detta förre året. Helena 
skriver en notis till Gilla om Superloppis. 

c) Skolan (Tårtkalas): Beslutade att ordna tårtkalas i år igen torsdag 
22/8 kl. 8.00. Jaakko och Magnus letar sponsorer. 

d) Föräldraföreningen. Sponsring av skolan/fritids. Vi beslutade att 
lägga 1000 kr. av föräldraföreningens pengar på inköp till fritids. 
Helena kollar med fritids vad de behöver och inköpet överlämnas 
vid skolstarten.  

e) Valborgsfirande 2019 – summering Lyckad arrangemang alla, 
verkade nöjda. Fungerade bra med elden/brasan, bra talare och 
trevligt med trubadur. 

f) Ekonomi: Genomgång av ekonomin och senaste utlägg: Pengar till 
klass 6A för att städa upp efter Valborg, evenemangsbidrag till SPF 
Seniorerna och Come Together.                

  
§ 8 Övriga frågor:  

• Helena berättade att frukost för företagsamma är inplanerad. Ämne 
i september: tala väl om varandra och i november: stora mål. Vid 
öppna mötet i oktober blir ämnet tillbakablick på sommaren 2019 
och framåt till sommaren 2020, något vi kan göra annorlunda ex. att 
aktiviteter inte kolliderar. 

• Barbara berättade att hennes idé om boulekvällar blir av nu under 
nio onsdagskvällar fr.o.m, 19/6 på SPF:s boulebana vid Gula 
industrihuset. Beslut att Nätverket ställer sig bakom evenemanget. 
 

§ 9 Nästa styrelsemöte: 13 augusti kl. 19.00  
 

§ 10 Mötets avslutande: 
Magnus förklarar mötet för avslutat. 

 
 
Ordförande: Sekreterare:  Justerare: 
 
 
----------------------------         -----------------------------              ------------------------- 
Magnus Silén Birgit Carlsson             Barbara Kjellström 
 


