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Styrelsemöte  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade 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) Valberedningen – status  
Anders Härnbro och Maria Printz, valberedningen, presenterade sig.  
Mötet beslöt att till kommande styrelsemöte se över hur information om valberedning ska 
presenteras i stadgarna och om ev stadgeändring behöver ske. 
 

b) Ledamöter – Vad har föreningen för önskemål/behov? 
Ledamöterna Helena Hellmark, Barbara Kjellström och Magnus Siléns period löper ut vid 
kommande årsmötet. Ledamöterna Maria Svärd Majgren, Marina Balado och Joakim Hagsten 
valdes 2020 på två år. 
Mötet beslöt att valberedningen kontaktar alla ledamöter som får en möjlighet att berätta om sina 
önskemål om vad styrelsen behöver för ytterligare kompetens. 
 

c) Utse Årets Stallarholmsbo 
Fyra personer har nominerats, varav en har nominerats flera gånger och fått 65 % av alla röster. 
Mötet beslöt att personen (vi väljer att inte skriva namnet här eftersom personen ska presenteras 
först på Årsmötet) med flest röster och med fina motiveringar utses till Årets Stallarholmsbo. 
Jaakko gratulerar vinnaren, som kommer få utmärkelsen på Årsmötet den 2/3. Barbara 
sammanställer nomineringen och skapar ett diplom med motivering. 
 

d) Utse Årets Stallarholmsförening 
En och samma förening har nominerats flera gånger med bra motiveringar. 
Mötet beslöt att föreningen (vi väljer att inte skriva namnet här eftersom föreningen ska 
presenteras först på Årsmötet) utses till Årets Stallarholmesförening. Jaakko gratulerar vinnaren, 
som kommer få utmärkelsen på Årsmötet den 2/3. Barbara sammanställer nomineringen och 
skapar ett diplom med motivering. 

  

Datum: Måndag 25/1 2021, kl. 19:00 
Plats: Digitalt möte. 
Närvarande: Jaakko Peltola, Torsten 
Sköld, Barbara Kjellström, Helena 
Hellmark, Magnus Silén, Joakim 
Hagsten, Johan Ek, Maria Svärd Majgren 
och Marina Balado 
Gäster: 
Anders Härnbro och Maria Printz 
Frånvaro:  
Stefan Mann  
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e) Kostnader: Kontorshyra & Dropbox  

Mötet beslöt att godkänna kostnaden 1000 kr/mån + moms för kontorsplats hos Kronos 
Reportge. I kontorsplatsen ingår skrivbord/stol, wifi, skrivare och tillgång till kök. Redaktionens 
mappar har flyttats över till Nätverkets Dropbox, som in nuläget är en gratisversion. Därmed 
finns det ingen kostnad för Dropbox.  
 

f) Avtal: Gillas redaktion och verksamhetsledare 
Barbara har sammanställt ett avtalsförslag. Magnus och Jaakko läser igenom avtalet och 
återkommer med förslag på ändringar. En arbetsbeskrivning har tagits fram för 
verksamhetsledaren. Underlaget finns i en pärm på kontoret.  
 

g) Årsmötet, tisdag 2/3  
På grund av Covid-19 och rådande restriktioner måste årsmötet hållas digitalt. Marina berättade 
att svenska kyrkan har Zoom som Nätverket kan använda. Under årsmötet ska vinnarna, Årets 
Stallarholmsbo/förening, presenteras och flera alternativ diskuterade: Spela in en film i förväg 
eller att vinnarna är med via länk. Kallelsen ska skickas ut senast fjorton dagar innan årsmötet 
men eftersom Nätverket inte har  
Mötet beslöt att Marina och Barbara skriver ihop en inbjudan som läggs upp på hemsidan.  
 

h) Köpa in nya flaggor med logga – gul färg? 
Torsten har beställt sex stycken flaggor varav två ska sitta på bron och en vid Östabadet. Det 
finns även en flagga vid Läggesta station. Torsten kontaktar Göran för att få information om vem 
som ansvarar för flaggan vid Läggesta. 
 

i) Destination Stallarholmen – Ejdern – status 
Jaakko informerade om möten med Ejdern, Strängnäs kommun, lokala företagare och föreningar. 
I nuläget är det cirka tio aktörer som är involverade i att bygga paketlösningar till Destination 
Stallarholmen. Eftersom Nätverket kommer vara den som samordnar det hela har det också 
öppnat sig en möjlighet för Nätverket att kunna söka pengar hos Leader Sörmland. Barbara har 
varit i kontakt med Leader som ställer sig positiva till en ansökan. Den måste ske senast 22 
februari för att kunna vara med på beslutsmöte 22 mars. I nuläget behöver det göras en 
inventering av övernattningsmöjligheter på orten. Marina berättade om tanken med övernattning i 
kyrkorummet – hon kollar upp det. Torsten berättade att det går att sova i källaren på Mälsåkers 
Slott. Marina föreslog att det även går att skapa bröllops-paket och att kyrkan bland annat 
funderar på Drop-in-vigsel på Valborg.  
Mötet beslöt att bilda en arbetsgrupp med Jaakko, Barbara, Marina och Johan som ska fortsätta 
arbeta med destination Stallarholmen samt att söka pengar hos Leader Sörmland.  
 

j) Medlemmar  
Jaakko och Barbara har bokat ett möte med iMariefred.nu för att få höra hur de arbetar med att få 
företag att bli medlemmar samt vad föreningen får för bidrag från tex kommun, 
sparbanksstiftelsen mm.  
Mötet beslöt att inte ta ut någon medlemsavgift i nuläget utan vi tar upp frågan inför 2022.  

 
k) Nätverkets musikanläggning – vem vill ansvara? 

Mötet beslöt att Torsten är ansvarig för anläggningen. 
 

l) Webb – status 
Barbara informerade om att det numera finns ett nyhetsfält uppe till höger på hemsidan. 
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m) Nyhetsbrev – status 

Mötet beslöt att Jaakko och Barbara tar fram ett förslag på ett nyhetsbrev.  
 

n) Annonsförsäljning – status. 
Johan informerade att införsäljningen till marsnumerat av Gilla ligger i fas. Jaakko informerade 
om att OBOS är partner även under 2021. 
 

o) Ekonomi 
Torsten informerade att Nätverket har bättre ekonomi än vid samma tidpunkt förra året. 
Eftersom Nätverket har tagit över magasinet Gilla Stallarholmen och därmed blivit 
tidningsutgivare berättade Torsten att han ansökt om att föreningen ska vara momspliktig, vilket 
föreningen är sedan årsskiftet. 
 

  
§ 8 Övriga frågor  
Jaakko har fått frågan av Tankesmedjan om de kan bli en underförening till Nätverket.  
Mötet beslöt att inte ta in Tankesmedjen Stallarholmen som en underförening, men är öppna för 
att driva frågor via en arbetsgrupp istället.  
 
Skidspår 
Det har kommit förfrågan från invånare på orten om Nätverket kan se till att det finns skidspår, 
så som det finna i Mariefred och Strängnäs. 
Mötet beslöt att Johan tar kontakt med Norrbys för att höra om de kan ordna spår för 
allmänheten.  
 
Bänkar 
Det har kommit förfrågan från invånare på orten om det går att sätta ut fler parkbänkar runt om i 
Stallarholmen.  
Mötet beslöt att Barbara återkopplar och berättar om möjligheten att lämna in medborgarförslag 
till kommunen.  
 
Film om Stallarholmen 
Johan har fått frågan varför det inte finns en film som presenterar Stallarholmen. Den skulle tex 
kunna finnas på hemsidan, gärna med en engelsk presentation.  
Mötet beslöt att Johan och Jaakko tittar på möjligheten att skapa en film. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte, måndag 22/2 kl 19.00, digitalt och vi testar på Zoom som ska användas på 
Årsmötet.  
 
§ 10 Mötets avslutande 
Jaakko förklarade mötet avslutat kl 20.51. 
 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
 
____________________ _____________________ _____________________ 
Jaakko Peltola Barbara Kjellström Helena Hellmark 


