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Stallarholmens Nätverk 
Protokoll styrelsemöte 
5 februari 2020 
 
§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 det har varit några små 

barnsjukdomar, som har fixats inom serviceavtalet. Nu kan vi se 
hur många besökare vi haft, när de är inne på sidan och varifrån de 
loggar in (Sverige/utlandet). Just i dag har 30 personer varit inne 
och sen uppstarten 594 personer. Det man söker mest är 
Visfestivalen, sen Evenemang och Om Stallarholmen. Många tittar 
på ”Flytta hit”. Barbara har lagt ner mer än 20 tim./vecka, 
pengarna från Leader räcker till 4 tim./vecka, vad göra? Prioritera 
just nu, sen får vi se hur mycket vi får in för annonsering.                           
Barbara efterlyser ett web- / redaktionsråd! 

b) Ansökan om processledare.  
o Frågan bollas runt till olika personer i kommunen och just ni 

inväntar vi besked från Christer Hermansson. 
c) Medlemsregister - Stallarholmens Nätverk.   

o Medlemmar kan alla som bor, har fritidsboende eller verksamhet i 
Stallarholmen vara. Medlemskapet är kostnadsfritt, man anmäler 
sig på hemsidan med namn, adress och födelseår. Magnus gör i 
ordning samma system för anmälning som för omröstningen. 
Helena gör i ordning text om hantering av personuppgifter enl. 
GDPR. Magnus blir medlemsansvarig. 

o Stadgeändring: Magnus gör i ordning förslag till stadgeändringar så 
det kan tas upp på årsmötet.  
 
 

Närvarande:  
Magnus Silén 
Helena Hellmark 
Jaakko Peltola 
Barbara Kjellström 
Birgit Carlsson 
Särskild inbjuden: 
Maria Svärd Majgren 
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o Bidragsgivare har som krav, att det ska vara en förening med 
namngivna medlemmar som har valt en styrelse, för att kunna 
lämna bidrag. Därför återgår Nätverket till att ha ett 
medlemsregister. 

d) Ortsutveckling / Destinationsutveckling 
o Kontakt med Rederi Mälarstaden, som kommer att sälja resor med 

biljetter både till Vikingafestivalen och Visfestivalen. Nätverket får 
en mindre del av intäkten och ordnar ev. med kringevenemang 
här. Även kontakt på gång med bussbolag som ska sälja biljetter 
enl. samma koncept. 

e) Stallarholmsträff / Årsmöte    
o  Årsmöte 26/2 kl. 18.00 på Gripen. Magnus gör klar 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.                         
Förslaget på styrelse 2020: Ordförande Jaakko Peltola, 
Viceordförande/kassör Torsten Sköld, Sekreterare Barbara 
Kjellström, Ledamöter: Helena Hellmark, Maria Svärd Majgren, 
Marina Balado och Magnus Silén, Suppleant Stefan Mann. 

o Stallarholmsträffen kl.19.00 på Gripen. Nätverket bjuder på smörgås, 
årets Stallarholmsbo och förening presenteras. Anmälan till Stefan 
Seidel.  

f) Årets Stallarholmsbo och förening 
o Genomgång av nominerade och beslut om vilka som utses. Dessa 

kontaktas av Helena och Jaakko så de kan infinna sig till träffen. 
Stefan Seidel kontaktas så han kan få en intervju till Gilla. 

g) Ekonomi - bidragsansökningar  
o Annonsering på hemsidan. Barbara visade upplägget med priser. 

Folktandvården och Ingastina städ har köpt annonsplats. 
Faktureringen av annonser går tills vidare via Stefan Seidel. 
Dessutom har Obos tackat ja till att bli partners för 25000 kr. 

o Bidragsansökan. Kommunen beviljar 10000 kr, som betalas ut 18/3. 
o Crowfounding -  Swish. Hur ska vi ta emot sponsorpengar m.m.? 

Jaakko kontakter Handelsbanken. 
o Föräldraföreningens fonder är nu avslutade och pengarna går in i 

Nätverkets konto. Dessa pengar, ca. 13 000 kr, är dock öronmärkte 
för barn/ungdom. 

o Magnus kollar med nya kassören, Torsten, vilket bokföringsprogram 
han vill använda. Ska befintliga avslutas eller förnyas? 

h) Skatepark och aktivitetsplats.  
o  Ingen aktivitet ännu. Inte ens Skateparken. SSK har nu sökt pengar 

hos Leader för aktivitetsparken. 
 
§ 8 Övriga frågor:  

• Nya informationskartor är troligtvis på gång.  
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§ 9 Nästa styrelsemöte: 
Årsmötet. 

 
§ 10 Mötets avslutande: 

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


