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Styrelsemöte  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman 
Magnus Silén 
 
§ 3 Godkännande av kallelse 
Godkändes. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Godkändes.  
 
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Godkändes.  
 
§ 6 Information/Diskussionspunkter/Beslutspunkter/Status 
 
a) Flaggning 
Göran Carrehed berättade om flaggningen av Stallarholmsbron och dess bakgrund.  
Göran har beställt nya Stallarholmsflaggor och har en faktura på 6 500 kr ink moms som har 
förfallit. I dag finns det 1 Stallarholmsflagga vid Östabadet, 2 korsvimplar vid ångbåtsbryggan 
och 4 Stallarholmsflaggor/4 vimplar vid Stallarholmsbron.  
Mötet beslöt att Nätverket tar över ansvaret för flaggningen och betalar fakturan på 6 500 kr ink 
moms. Göran lämnar över fakturan till Jaakko. Torsten blir ansvarig för samordningen av 
flaggningen. Väskan med alla flaggor finns just nu hos Marina och hon tar kontakt med Torsten. 
 
b) Namnbyte 
Mötet beslöt att i nuläget behålla namnet Stallarholmens Nätverk eftersom det är ett inarbetat 
namn. 
 
c) Medlemsantal 
Magnus Silén rapporterade att 46 personer har hittills anmält sig som medlem i Nätverket. 
Mötet beslöt att Barbara kontaktar Margareta/Hembygdsföreningen som efterfrågat mer info 
från Nätverket efter att föreningen blivit medlemmar samt annonserar på hemsidan. 
 
d) Hemsida & FB 
Mötet beslöt att respektive förening ska lägga upp egen information på FB-sidan ”Vad händer i 
Stallarholmen” som ägs av Stallarholmens Nätverk. Därmed slutar Nätverket att rapportera vad 
som händer under veckan. Magnus bjuder in Marina att bli redaktör till FB-sidan. 
 
e) Annonsering lägesrapport 
Stefan Seidel har sålt in en annons till Norrbys Golf och Barbara har sålt in en annons till Printz 
Bageri.  
Mötet beslöt att Jaakko pratar med Värdshuset Gripen om annonsering på hemsidan. 

Datum: Måndag 29 juni, kl. 19:00 
Plats: Innergården, Gula Industrihuset 
Närvarande:   
Jaakko Peltola  
Magnus Silén 
Maria Svärd Majgren  
Joakim Hagsten  
Marina Balado 
Barbara Kjellström  
Helena Hellmark, via videolänk 
Gäst: 
Göran Carrehed 
Frånvaro: 
Torsten Sköld 
Stefan Mann  
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f) Ekonomi 
Magnus informerade om att kommunen skickat information om att föreningsbidraget som 
Nätverket fått tidigare i år även ska gälla för 2021.  
Mötet beslöt att även söka föreningsbidrag nästa år. 
 
g) SuperLOPPIS 
Mötet beslöt att skicka ut tydlig information om social distansering mm i bekräftelsen som 
kommer skickas till deltagande loppis i början av augusti. Helena skapar ett evenemang på FB. 
Barbara kontaktar Annette Lilja och ber henne att lägga upp info om SuperLOPPISEN på 
Strängnäs Kommuns hemsida. 
 
§ 8 Övriga frågor  
Mötet beslöt att i utrymmet Nätverket får i nästa nummer av Gilla Stallarholmen som kommer ut 
i slutet av augusti informera om att vi tar över flaggningen. 
Tårtkalaset: Magnus pratar med Olssons Hembageri och frågar om de vill sponsra tårtkalaset.  
Marina informerade: Kyrkan har 24 volontärer som tillsammans har gjort ca 250 handlingar. 
Stallarholmens Städdag: Barbara kontaktar ”Håll Sverige Rent”, som har nästa stora städdag den 
19/9 för att se vad Nätverket kan få för hjälpmedel om vi beslutar oss för att delta. 
Joakim kollar upp om Nätverket kan få coronastöd från kommunen. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte, är bokat till måndag 10/8, 18.30. 
Följande dagar är inbokade: måndag 14/9, 18.30 och tisdag 10/11, 18.30. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Jaakko förklarade mötet avslutat kl 20.18. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
____________________ _____________________ _____________________ 
Jaakko Peltola Barbara Kjellström Magnus Silén 


