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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)   Johan Ek, valdes till ny styrelsemedlem – välkommen! 
 

b)   Rapport från tårtan, vad funkade eller inte. (Magnus/Jaakko/Marina) 
Positivt från barn och skola, bra att ha tårta i en kopp. Fakturan har kommit från 
Ohlssons Hembageri. Tårtorna betalas med öronmärkta skolpengar.  
 

c)   Rapport från SuperLOPPISEN, vad funkade eller inte. (Magnus/Helena/Torsten) 
Det funkade bra med kartorna i Googlemaps. Tills nästa år så måste de som inte har en 
gatuadress uppge GPS koordinater var de kommer att stå. Vi måste vara tydligare med 
deadline och hålla den. Intäkten blev var 7 400 kr. Närmare 100 nya medlemmar.  
Mötet diskuterade att eventuellt ha en SuperLOPPIS även till våren. Mötet beslöt att ta 
upp frågan till våren. 
 

d)   Rapport Biljardbordet – Hur gick det? (Torsten)  
Skolan har inte återkommit.  
Mötet beslöt att Helena tar kontakt med Andreas/Fritids.  
Mötet beslöt att Joakim tar fram riktlinjer för hur föreningar/privatpersoner ska kunna 
söka pengar hos Stallarholmens Nätverk. 
 

e)   Flaggningen – (Torsten) 
Det finns 5 vakanta dagar.  
Mötet beslöt att Torsten sätter ihop en lista på föreningar som inte har valt en dag. 
Jaakko kontaktar föreningarna för att fylla de vakanta dagarna.  
 

f)   Rapport Telefonväxel – Spela in meddelande (Jaakko/Maria)  
Mötet beslöt att Maria och Jaakko tar tag i att skapa meddelande.  
 

Datum: Måndag 14 september, kl. 19:00 
Plats: Innergården, Gula Industrihuset 
Närvarande:   
Jaakko Peltola  
Torsten Sköld 
Helena Hellmark 
Barbara Kjellström  
Maria Svärd Majgren 
Joakim Hagsten  
Johan Ek 
 
Frånvaro: 
Marina Balado 
Magnus Silén 
Stefan Mann  
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g)   Städdag 19/9. Vem från styrelsen? Vem fixar kaffe/the, saft & grillar? (Barbara) 
Mötet beslöt att flytta städplockardagen till våren. Tar upp frågan i januari/februari för 
att planera en städdag tillsammans med Håll Sverige Rent och Strängnäs Kommun. 
Barbara kontaktar kommunen och avbokar containern. 
 

h)   Ejdern, 19/9 och sommar 21, Destination (Jaakko) 
Mötet beslöt att göra fler inlägg på FB och pusha för utflykten. Eftersom städdagen är 
inställd kan fler från styrelsen åka med.  
 

i)    Fototävling tom 30/9 – 1 bidrag har kommit. Hur marknadsföra? (Barbara) 
Mötet beslöt att flytta sista dag till 31/10. Skriva om det tävlingen i nästa Gilla. 

 
j)    Stallarholmsfrukostar, dags att köra i gång? (Jaakko) 

Nästa frukost är 6/11.  
Mötet beslöt att Johan/Jaakko/Nätverket och Stefan/Viktoria/Drömfabriken bildar ett 
frukostteam som sätter agenda, datum mm. Maria är med och fixar med själva frukosten. 
Torsten är med och iordningställer lokalen. Stefan/Drömfabriken skickar ut inbjudan i 
samarbete med Nätverket. 

 
k)   Förslag från Yngve om cykelväg, se bilaga 1 & bilaga 2  

Mötet beslöt att Jaakko och Barbara tar kontakt med Yngve och bokar ett möte. Magnus 
mejlade ett förslag ”Ska det bildas en ”Trafikgrupp” inom Nätverket som kan hantera 
dessa frågor?” vilket mötet tyckte var en intressant tanke. Mötet beslöt att ta upp detta på 
nästa styrelsemöte. 
 

l)    Förslag om gästhamn från Torsten Resar, se bilaga 3 – (Jaakko) 
Mötet beslöt att Jaakko bokar ett möte med Stallarholmens Båtklubb för vidare 
diskussioner om en gästhamn.    
 

m)  Sökt bidrag från kommun. Vad ska vi svara? (Barbara) 
Mötet beslöt att inte fortsätta söka bidrag. Barbara återkopplar till kommunen.  
 

n)   Vår organisation. 
Mötet beslöt att Nätverket ska börja skicka ut ett nyhetsbrev ett par gånger per år. Jaakko 
skriver ihop stolpar, Helena skriver själva brevet och Torsten ser över hur utskicket kan 
göras. 
 

o)   Vad ska vi ha med i nästa Gilla? Gäller perioden 24/9-30/10.  
Flaggningen, En väg in, huset mm.  
Mötet beslöt att annonsera en helsida/nr för en kostnad om 2000 kr + moms/nr resten 
av året (sammanlagt 4 nr). Mötet beslöt även att godkänna fakturan för illustrationen 
som visar det nya huset och En väg in.  
 

p)   Fråga från magasinet Gilla Stallarholmen – Vill Nätverket ta över tidningen? (Jaakko) 
Intresse finns och Mötet beslöt att titta vidare på Stefans förslag. 
 

q)   Hemsida/annonsering – (Barbara/Torsten) 
Arbetet med hemsidan fortsätter. I nuläget ska en sökfunktion skapas. 
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r)   Medlemmar, hur många? – (Magnus) 
136 medlemmar per dagens datum. 
 

s)   Ekonomi – Torsten 
Föreningen har god ekonomi. 
 

§ 8 Övriga frågor   
Mejl från Leif Sundsvik, sekreterare i ”Arbetsgruppen i Stallarholmen för ökad kunskap om 
5G” som bjöd in till ett möte på Mötesplatsen 13/10.  
Mötet beslöt att Torsten kommer gå på mötet. 
 
Mejl från Torsten Resar ang översiktsplan.  
Mötet beslöt att ta upp frågan vid nästa kontakt med kommunen. 
 

§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte, är bokat till torsdag 10/11, 19.00. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Jaakko förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
____________________ _____________________ _____________________ 
Jaakko Peltola Barbara Kjellström Helena Hellmark 


