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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
19 november 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 hemsidan nästan är klar, provkörs 

om en vecka men släpps först kring 16 december. Barbara önskar 
att vi testar att alla länkarna fungerar, Birgit lovade göra detta. 
Ekonomisk ryms kostnaden inom anslaget från Leader, trots att 
Frida fått lite mera pengar än avtalet, då det blev en del extra 
arbete. Vi tittade på senaste förslaget på logotype och godkände 
detta.  

b) Destinationsutveckling  
o Jaakko berättar om gruppens arbete: Gruppen består förutom Jaakko av 

några matkreatörer, någon från Vikingarna, några från 
kommunen m.m. Jaakko ser till att Karolina Sander skriver ner 
vilka som ingår i gruppen. Tanken är att man ska sy ihop ett paket 
vid evenemang här i Stallarholmen med buss- eller båtbolag som 
kör hit gästerna, mat ordnas här och evenemangsbiljett. På så vis 
räknar man med att få fler besökare till Stallarholmen. 

c) Stallarholmsfrukost 
o Barbara deltog. Det hade varit ett bra möte, ca 25 deltagare. 

Återkoppling, vad händer i Stallarholmen och en person från 
Eskilstuna hade gett ett bra exempel på vad man kunde 
åstadkomma på en liten ort utanför Eskilstuna, när 
ortsbefolkningen gick samman och kämpade för en sak. 
 

Närvarande:  
Magnus Silén 
Helena Hellmark 
Jaakko Peltola 
Barbara Kjellström 
Birgit Carlsson 
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d) Skatepark och aktivitetsyta   
o Leader beviljar inga pengar till aktivitetsytan enligt kommunens ansökan. 

Föreningar (SSK) kan söka pengar hos Leader eller hos allmänna 
arvsfonden eller Sörmlandsidrotten för detta. Skateparken blir 
försenad och kommer troligtvis att byggas vid Toresunds IP i 
stället för vid skolan. Magnus tar kontakt med Josefin Ericsson 

e) Ekonomin 
o oförändrad. Magnus har sökt evenemangsbidrag för nästa år hos 

kommunen, 24000 kr. 
f) Årets Stallarholmsbo och förening 

o Nominering på hemsidan. Magnus kollar om vi kan lägga upp det 
som tidigare år. 

g) Stallarholmens Nätverk 2020 
o Notis kommer i Gilla att vi söker nya styrelsemedlemmar. En del nya 

namn redan på gång. 
h) Ortsutvecklare 

o Befattningsbeskrivning klar. Finansieringen måste vara klar innan vi 
kan gå ut och söka. Vi jobbar vidare enligt tidigare planer. Jaakko 
träffar sparbanken på fredag. Vi kollar även om Allmänna 
arvsfonden kan vara aktuell. Enklast om det blir en person som 
har F-skattsedel, så inte Nätverket blir arbetsgivare. 

i) Julavslutning 
o 18 december kl. 18.00 Knytis, Magnus gör i ordning en lista, där alla 

kan skriva upp, vad man tar med. 
§ 8 Övriga frågor:  

”Upptäck Stallarholmen” Vi tycker vi ska ha en repris till våren. 
Magnus kontakter hembygdsföreningen. 

§ 9 Nästa styrelsemöte: 
Julavslutning 18 december kl. 18.00 

§ 10 Mötets avslutande: 
Magnus förklarar mötet för avslutat. 

 
Ordförande: Sekreterare:  Justerare: 
 
 
----------------------------              -----------------------------                 --------------------------- 
Magnus Silén Birgit Carlsson             Helena Hellmark 
 


