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Styrelsemöte  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman 
Helena Hellmark 
 
§ 3 Godkännande av kallelse 
Godkändes. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Godkändes.  
 
§ 5 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Godkändes.  
 
§ 6 Information/Diskussionspunkter/Beslutspunkter/Status 

a) Tårtkalaset - status. 
Magnus informerade att Ohlsson Hembageri ställer upp att producera tårtorna men mot 
en mindre kostnad. Kostnaden för hela tårtkalaset inkl tårta/saft/kaffe/muggar/tallrikar 
är ca 3000 kr. Alternativ för allergiker ordnas av skolan. 
Mötet beslöt att ta pengar från Föräldraföreningens öronmärkta för att finansiera 
tårtkalaset. 
Mötet beslöt att Magnus kontaktar rektorn för att höra om ev restriktioner pga Covid. 
Mötet beslöt att Torsten, Jaakko, Marina och hennes praktikant närvarar vid tårtkalaset. 
 

b) SuperLOPPIS – status 
Magnus rapporterade att 44 har anmält sig hittills.  
Mötet beslöt att Magnus mejlar över e-postadresserna till Helena. 
Mötet beslöt att Helena skriver ihop en text och mejlar ut info om anmälningsavgiften. 
Mötet beslöt att Magnus gör en karta som läggs upp på hemsidan och på FB senast ett 
par dagar innan SuperLOPPISEN.  
 

c) Flaggningen – status 
Torsten rapporterade att det finns fem vakanta platser.  
Mötet beslöt att Barbara skriver en text till nästa Gilla där Nätverket efterfrågar 
föreningar som kan fylla de vakanta dagarna och att mejladressen till Torsten som 
ansvarar för samordning av flaggningen ska vara kassor@stallarholmen.info. 
Mötet beslöt att Torsten köper in nya vimplar.  
Mötet beslöt att Marina kontaktar Lena Lundberg/Centern, om de kan ansvara för en 
dag. 
Mötet beslöt att Torsten kontaktar Göran Carrehed för att genomföra en gemensam 
kontroll av flaggstänger, vajer mm. 

 

Datum: Tisdag 4 augusti, kl. 19:00 
Plats: Innergården, Gula Industrihuset 
Närvarande:   
Jaakko Peltola  
Magnus Silén 
Marina Balado 
Torsten Sköld 
Helena Hellmark 
Barbara Kjellström  
Maria Svärd Majgren, från § 8  
Frånvaro: 
Joakim Hagsten  
Stefan Mann  
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d) Stallarholmens Städdag 19/9 – status (läs mer https://hsr.se/19september) 
Mötet beslöt att Barbara hör med kommunen om de kan ta hand om sopporna, 
uppsamlingsplats Gamla Konsumparkeringen och Selaötorget. 
Mötet beslöt att Barbara ordnar ett event på FB och på hemsidan. 
Mötet beslöt att Barbara kontaktar Håll Sverige rent och beställer påsar & handskar. 
Mötet beslöt att Jaakko sköter korvgrillning vid gamla Konsumparkering.  
Mötet beslöt att Torsten, Jaakko, Barbara, Maria och Magnus deltar den 19/9. Marina 
kontrollerar om konfirmanderna kan vara med.  
Planerad tid: 11.00-14.00/15.00. 

 
e) Söka extra bidrag från kommunen – Läs mer info på 

https://www.strangnas.se/foreningsstodsfonden 
Mötet beslöt att Nätverket ska sammanställa uteblivna intäkter på grund av Covid och 
ansöka om stöd ur föreningsfonden hos kommunen. Barbara hör med Joakim om han 
kan ansvara för detta.  
 

f) Stallarholmens Fototävling – Jaakko presenterar ny idé 
Mötet beslöt att Nätverket ordnar en fototävling där bilder på orten efterfrågas. Jaakko 
ansvarar för tävlingen och tar kontakt med Gripen, Ohlssons Hembageri och 
tobaksbutiken på Selötorget för att köpa presentkort. Tävlingen pågår till 30/9 och info 
läggs upp hemsidan samt i magasinet Gilla. 1:a pris 300 kr, 2:a pris 200 kr och 3:e pris 
100 kr samt att vinnarnas bilder visas/används på Stallarholmens hemsida med namn på 
fotograferna. 

 
g) Remissamråd – Bostadsförsörjningen för Strängnäs kommun – Pdf:er i FB-

gruppen  
Mötet beslöt att Barbara hör med Joakim om han är intresserad av att titta på remissen 
och skriva ihop ett svar. 

 
h) Hemsida/Annonsering – status 

Mötet beslöt att Barbara skapar Lediga jobb på hemsidan. 
Torsten rapporterade om nya annonsörer sedan förra mötet: Stallarholmens församling, 
båtklubb och Norrby golf är nya annonsörer. 
Mötet beslöt att Torsten kontaktar Mälsåkers slott om de vill annonsera. 
Mötet beslöt att Jaakko kontaktar Gripen om de vill annonsera. 

 
i) Medlemsantal – status 

Magnus rapporterade att just nu har nätverket 84 medlemmar och att ett stort antal 
tillkommit sedan juni då information om SuperLOPPPISEN släpptes. 

 
j)  Söka bidrag från Sparbanken Rekarnes stiftelse – Jaakko 

Mötet beslöt att Jaakko och Barbara får mandat att skriva ihop en sammanställning över 
förväntade kostnader per helår och skriver ihop ett underlag för ansökan hos Rekarnes 
stiftelse. Underlaget mejlas ut till styrelsen för godkännande innan den skickas till 
Stiftelsen. 
 

h)   Vad ska vi ha med i nästa Gilla? 
Mötet beslöt att Barbara skriver en text om: Flaggning, Fototävling, Städdag och En-
väg-in (Mejl och telefonnummer) och ev bild på tårtkalaset om det blir av. 



 

 
 Stallarholmens Nätverk Ordförande Jaakko Peltola  Adress  
 Org.nr. 802420-4383 Sekreterare Barbara Kjellström Graneberg 1 
 www.stallarholmen.info Kassör Torsten Sköld 645 97 Stallarholmen 

 
i) Ekonomi 

Torsten informerade att nätverket har ganska god ekonomi.  
 
§ 8 Övriga frågor  

Mötet beslöt att Jaakko och Stefan Seidel/Drömfabriken tar kontakt med kommunen för att 
diskutera artikeln i Strängnäs tidning som handlade om kommunens tillväxt och inflyttning, 
där Stallarholmen inte nämndes.  
 
Mötet diskuterade om det ska delas ut två stipendier till utnämningarna: Årets 
Stallarholmsbo om 2 500 kr och Årets Stallarholmsförening om 5 000 kr.  
Mötet beslöt att innan beslut kan tas ska finansieringen ses över och frågan tas upp igen när 
en garanterad intäkt finns. 
 
Mötet beslöt att Barbara skickar inloggning till webbmejlen till alla styrelsen. 
 
Mötet beslöt att ”En-väg-in” ska dra igång den 1/9. För att underlätta för Stallarholmens 
invånare erbjuds dels möjlighet att mejla till info@stallarholmen.info och dels att ringa till ett 
telefonnummer som är bemannat mån – fre, 13.00-16.00/17.00. 
Mötet beslöt att ge Jaakko mandat att införskaffa telefonnummer med tillhörande 
telefonväxel för tre personer (Jaakko, Torsten och Stefan Seidel/Drömfabriken).  
 

§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte, är bokat till måndag 14/9, 19.00. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Jaakko förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
____________________ _____________________ _____________________ 
Jaakko Peltola Barbara Kjellström Helena Hellmark 


