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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
18 december 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 av Stallarholmen 
o Status: Barbara informerar att nya hemsidan är i gång och 

uppdateras bl.a. med veckans erbjudande och evenemang för hela 
året. I tidningen Gilla, som kommer ut i mellandagarna, kan man 
läsa om nya hemsidan. 

b) Destinationsutveckling  
o Inget nytt. 

c) Stallarholmens Nätverk 2020 samt årsmöte.   
o Styrelsen: Kristina, Birgit och Anders kommer inte att vara kvar. 

Förslag till årsmöte: Stefan övergår till suppleant, nya ledamöter: 
Maria, Torsten och Marina. 

o Årsmöte: Förslag på datum: onsdag den 26 februari kl. 18.00 på 
Mötesplatsen. Konstituerande möte direkt efter. 

d) Årets Stallarholmsbo och förening. Information om omröstningen 
kommer snart ut på hemsidan och man kan rösta fram till 16 februari. 

e) Ortsutvecklare – uppdatering   
o Barbara och Jaakko informerar: Efter kontakter med kommunen har 

Lars Ekström sagt att det förs diskussioner om att vi kan få tillgång 
till en processledare, om vi så önskar, för att komma fram till hur vi 
ska knyta ihop de olika funktionerna här i Stallarholmen. Det kan 
handla om att man träffas två halvdagar under våren. Vi beslutade 
att Nätverket säger ja till att vi behöver en processledare och 
avvaktar med Ortutvecklare så länge. 

f) Ekonomin 
o Strängnäs kommun inget svar på ansökan 

Närvarande:  
Magnus Silén 
Helena Hellmark 
Jaakko Peltola 
Barbara Kjellström 
Birgit Carlsson 
Särskild inbjuden: 
Maria Svärd Majgren 
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o Leader Sörmland Kan ge pengar till ortsutvecklare för en begränsad 
tid. Vi avvaktar med ansökan, se punkt e) 

o Rekarne Stiftelsen ger inte pengar till lön, så vi får formulera om 
ansökan om pengar till ortsutvecklare. För övrigt ska vi försöka 
paketera en samlad ansökan för: partner hemsidan, Valborg, 
Superloppis och skolans tårtkalas. 

o Annonser på hemsidan Hur ska vi göra för att inte konkurrera med 
Gilla, ska vi dela på dem, sälja gemensamt eller? 

g) Koppling av ”info mailen”.  
o Vi beslutade att de går vidare till Barbara  

h) Valborg 2020  
o  Vi beslutade att Nätverket anordnar, söker tillstånd och ordnar så 

det finns en brasa. Sen försöker vi få föreningar att ordna 
aktiviteter. 

§ 8 Övriga frågor:  
• Skate- och Aktivitetsparken: Inget nytt. 
• Håll Sverige rent. Förslag att ordna ett event i september. Håll 

Stallarholmen rent. 
• Flaggning på bron: Juldagen är Nätverkets dag, Barbara ordnar flaggning 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte: 

Onsdag 5 februari kl. 18.00 
 
§ 10 Mötets avslutande: 

Magnus förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Ordförande: Sekreterare:  Justerare: 
 
 
----------------------------              -----------------------------                 --------------------------- 
Magnus Silén Birgit Carlsson              Barbara Kjellström 
 


