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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) Stefan presenterade sina tankar och undrade om Nätverket är intresserade av att ta över 
magasinet Gilla. Stefan berättade att befintlig redaktion fortsätter att arbeta som tidigare. Däremot 
skulle Nätverket bli ansvarig utgivare och sköta faktureringen och bokföringen. Ett samarbete 
mellan Stefan, annonssäljare och Nätverket skulle ske vad det gäller försäljning av annonser.  

 
b) Diskussion ang Stefans förslag 

Det finns positiva synergier att Nätverket står som ansvarig utgivare för tidningen och driver 
Stallarholmens hemsida. Finns även fördelar vid annonsförsäljning genom paketlösningar. Om 
Nätverket tar över tidningen måste föreningen justeras så att den blir momspliktig. Detta är 
eventuellt ett beslut som måste tas på kommande Årsmöte. 
Mötet beslöt att sätta ihop en arbetsgrupp som ska gå igenom förutsättningarna för ett 
övertagande. Gruppen består av Torsten, Jaakko och Joakim. Gruppen presenterar ett förslag på 
styrelsemötet i januari 2021.  

 
c) Lägesrapport destination Stallarholmen – Ejdern 

Jaakko och Barbara har haft möte med Ejdern och med Stua. Ejdern kommer ha reguljära turer 
under tre veckor sommaren 2021, med tre dagar/vecka, samt ha turer under Vikingafestivalen, 
Kreativa sommarmarknaden samt visfestivalen. Jaakko kommer arbeta vidare med att skapa olika 
paketlösningar med lokal mat. Magnus föreslog att Ejdern även kan ha en tur i samband med 
Nätverkets SuperLOPPIS. 
 

d) Fototävling – vinnare? 
Vinnarna är utsedda och Barbara kontaktar dem. Det kommer vara med en notis i nästa nummer 
av magasinet Gilla.  
Mötet beslöt att Jaakko köper presentkort. 1:a pris 300 kr Värdshuset Gripen, 2:a pris 200 kr 
Stallarholmens tobak (blir väl Stallarholmens Livs nu) och 3:e pris 100 kr Printz bageri. 

  

Datum: Torsdag 12 november, kl. 19:00 
Plats: Digitalt möte via Webex meeting. 
Närvarande:   
Jaakko Peltola  
Torsten Sköld 
Barbara Kjellström  
Helena Hellmark  
Magnus Silén 
Maria Svärd Majgren  
Joakim Hagsten  
Stefan Mann  
Stefan Seidel, deltog under punkt a)  
Frånvaro: 
Marina Balado 
Johan Ek 
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e) Flaggningen –  

Det finns fortfarande vakanta platser kvar.  
Mötet beslöt att Jaakko kontaktar Vikingavallen, Torsten kontaktar Bågskytteklubben, Helena 
pratar med Activerum, Magnus kontaktar Centern och Maria kontaktar och Samverket. Barbara 
flyttar info på hemsidan så att flaggningen hamnar under ”Om Stallarholmen”. 
 

f) Ekonomi – Vad ska vi söka för bidrag?  
Mötet beslöt att söka kulturbidrag när nya ansökningstiden öppnar och söker då för 2022. 
Att Jaakko tar kontakt med Maria Printz för att se om de kan hjälpas åt att skriva en ansökan till 
Rekarnes stiftelse. Joakim kollar om det finns några kommunala bidrag att söka.  
 

g) Annonsförsäljning – lägesrapport.  
Torsten redovisade annonsförsäljningen, en enda annons har sålts under oktober. 
 

h) Vision – huset = hur långt har vi kommit?  
Mötet beslöt att avvakta tills styrelsen kan ses IRL igen.  
 

i) Organisation – Maria Printz och Anders Härnbro har visat intresse att bilda valberedning.  
Mötet beslöt att godkänna Maria Printz och Anders Härnbro som nätverkets nya valberedning. 
Mötet beslöt att Jaakko kontaktar Maria och Anders och ber dem ta kontakt med ledamöterna för 
att höra vilka som vill vara kvar samt berätta att de gärna får hitta en ny ledamot som är 
intresserad av webb.  
 

j) Telefonväxeln – Det kommer in en del samtal.  
Mötet beslöt att Jaakko ser över avtalet och ändrar till en enklare och billigare telefonväxel.  
 

k) Webb – Ny sökfunktion är implementerad. Barbara arbetar vidare tillsammans med Strängnäs 
Kommun för att hitta en enklare lösning att lägga upp evenemang.  
Mötet beslöt att tacka ja till serviceavtalet från webbkonsulten Logofactory och som gäller för 
helåret 2021.  
 

l) Ekonomi – Föreningen har god ekonomi. 
  
§ 8 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte, onsdag, 16/12 kl 19.00, Digitalt  
 
§ 10 Mötets avslutande 
Jaakko förklarade mötet avslutat kl 20.20. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
 
 
____________________ _____________________ _____________________ 
Jaakko Peltola Barbara Kjellström Magnus Silén 


