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§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. 

Godkändes.  
 

§ 6 Information/Diskussionspunkter/Beslutspunkter/Status 
a) Digitalisering – Hemsida – Facebook mm:  

Barbara har snyggat till den befintliga hemsidan, bl.a. fina bilder. 
och har kommit fram till att Wordpress blir bästa alternativ för ny 
hemsida. Wordpress är svår att bygga upp men lättare att 
uppdatera. Barbara har varit i kontakt med Frida Birkl på 
Logofactory, som kan hjälpa till att bygga upp hemsidan och ge 
support i två månader. En offert på detta arbeta har kommit på 
18.900 kr.  Vi diskuterade upplägget av hemsidan, hur den ska se 
ut, vad som är viktigt att lyfta fram m.m. Barbara och Stefan S 
kollar om vi som förening ska betala moms och om pengar från 
Leader kan flyttas till denna utgift, fast det in var med i ansökan. 

b) Superloppis den 24/8: Stort intresse i år också, 67 anmälningar har 
kommit in i dagsläget. Adresserna läggs ut på hemsidan. Magnus 
försöker ordna kartor över uppdelade områden, där loppisarna kan 
markeras. Lars Åke kommer at sälja korv vid Gripen. Strängnäs 
tidning kommer att skriva om Superloppis och Stefan M ska 
försöka tipsa Radio Sörmland.  

c) Skolan (Tårtkalas): Torsdag den 22/8 kl. 8.00. Uppställning av 
bord kl. 7.15. Ohlssons hembageri sponsrar med alla tårtor. 
Nätverket fixar saft m.m. 

Närvarande:  
Magnus Silén 
Kristina Peltola 
Helena Hellmark 
Jaakko Peltola 
Barbara Kjellström 
Stefan Mann 
Birgit Carlsson 
Stefan Seidel t,o,m § 6a 
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d) Sommar boule har varit trevligt, men inte särskild välbesökt. 
Fortsättning nästa år?          

e) Möte om skateparken i Stallarholmen den 3 september kl. 18.00 på 
Mötesplatsen. 
  

§ 8 Övriga frågor:  
• Kristina berättar at lördag den 5 oktober är det dags för 

Stallarholmsloppet igen, det blir som vanligt, men i år blir det också 
”After Run” på Gripen 

• Ekonomi: Förslag kom upp att vi inför nästa år ska vi göra upp 
långsiktiga mål, exempel: ska vi ta betalt för Superloppis? 
  

§ 9 Nästa styrelsemöte: 2 oktober kl. 19.00  
 

§ 10 Mötets avslutande: 
Magnus förklarar mötet för avslutat. 

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


