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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
16 oktober 2019 
 
§1 Mötets öppnande. 
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. 

Godkändes.  
§ 6 Information/Diskussionspunkter/Beslutspunkter/Status 

a) Digitalisering av Stallarholmen 
o Status Barbara informerar om att avtal tecknats med Frida Birkl på 

Logofactory om bygge av hemsidan samt serviceavtal och att extra 
pengar för detta är beviljad av Leader. Frida och Barbara är igång 
med uppbyggnad av hemsidan och Barbara visar hur långt de 
kommit. Det ser bra ut och Barbara fick in synpunkter. 

b) Mailadresser  
o Riktade mailadresser Önskemål om nätverksmailadresser, så man inte 

ska använda sin personliga, när man kommunicerar från 
Nätverket. En adress ordnad: inbjudan@stallarholmen.info. Ska vi 
ha en gemensam webmail för Nätverket eller vilka behöver vi? 
Fundera över detta! Magnus kollar om vi kan ordna en 
”droppbox”. 

c) Föräldrarådsmöte på skolan  
o Snabb sammanfattning från mötet av Helena och Magnus: Glädjande 

att där var flera föräldrar på mötet denna gång. Pratade igen om 
pedagogisk trädgård, som förhoppningsvis kan bli klar till våren. 
Friggebod lovad av kommunen när högstadiet togs bort, har dock 
inte kommit än. Lugn start på terminen, då alla tjänster var 
tillsatta. Nästa möte 25 november. 

d) Öppet möte  
o Återkoppling från tisdagens möte: Jaako berättar att det var ett bra och 

konstruktivt möte med 15 deltagare. Många idéer kom upp och 
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man bildade en destinationsgrupp och Jaako är sammankallande. 
Man räknade ut att Stallarholmen har ca 20.000 besökare på ett år, 
men besöksnäringen går att utveckla. 

e) Logotype till Stallarholmen  
o Vi har fått frågan kring en logotype för Stallarholmen. Vi tittade på en 

del olika förslag, som vi dock tyckte behöver utvecklas. Barbara 
återkommer i frågan 

f) Destinationsutvecklare 
o En specifikation på den som ska arbeta som destinationsutvecklare ska tas 

fram. Vi tittade på ett utkast på det som ska ligga som underlag 
för att söka pengar. Vi beslutade att Barbara och Stefan S skissar 
vidare på ansökan och får input från styrelsen. Räknar med en 
halvtidstjänst, 300.000kr. Pengar ska sökas från Leader, 
Sparbanken Rekarne och kommunen. Jaako tar kontakt med 
Sparbanken Rekarne. 

g) Ekonomi 
o Status för Nätverkets ekonomi gicks igenom.  

h) Intäkter till Nätverket-hur? 
o Vi beslutade att söka evenemangsbidrag hos kommunen. Magnus 

skriver ansökan. Lite idéer om andra intäkter diskuterades bl.a. ta 
betalt, 100 kr. för Superloppis. 

i) Redovisning från Företagarfrukosten i Strängnäs 
o Sammanfattning från frukosten samt efterföljande möte om 

Destinationsutveckling. Magnus gjorde en kort sammanfattning av 
ett bra möte. 

§ 8 Övriga frågor:  
Styrelseledamöter nästa år? Enligt stadgarna ska det vara minst fem 
styrelseledamöter inkl. ordförande. Vi är nu sju och två-tre nya 
måste hittas till nästa år. Det kan dessutom vara bra at utöka med 
ett par ledamöter, så börja söka nya. 

§ 9 Nästa styrelsemöte: 
19 november kl. 19.00 och julavslutning 18 december kl. 19.00 

§ 10 Mötets avslutande: 
Magnus förklarar mötet för avslutat. 
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