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Protokoll från styrelsemöte 2013-04-22 

Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Ulrika Nilsson, Kerstin Ahlm, 
Elisabeth Hedfors, Peter Hedfors, Anna Thorsen, Tomas Persson Thorsen,Erik 
Åkesson (sekreterare). 

1. Anslagstavlorna 
Peter sätter upp information om partytältet och 6 juni-festen. 

2. Kettilsvallen 
Nivån i grillen vid Kettilsvallen är för låg, avståndet till gallret blir för 
stort – bra om vi tänker på detta när vi gör grill vid lekplatsen. Elisabeth 
och Peter fixar med påfyllning av sten och grus i grillen vid Kettilsvallen. 
De familjer som bor runt Kettilsvallen ansvarar för skötsel. Någon i 
föreningen bör vara kontaktperson mot dem. Elin kollar om Andreas kan 
tänka sig detta. Vi hjälper också till med att ta bort de konstgräsmattor 
som inte behövs. 

3. 6 juni 
Partytältet: fyra personer behövs för att sätta upp tältet. Om det ser ut att 
bli regn sätter vi upp tältet dagen före. Eventuellt sätter vi upp tältet 
oavsett väder för att göra reklam för det. 
Tid: samma som förra året – 15:00-17:00. Vi träffas 13:45. 
Lekar: Anna och Tomas planerar, något pris behövs inte. 
Dekorationer: Andreas och Ulrika fixar. 
Glass: Erik fixar – samma till alla plus några isglassar för 
laktosintoleranta. 
Bord: Elisabeth fixar. 
Inbjudan: Nils fixar. Skrivs ut på gult papper, inbetalningskort 
inkluderas. Kerstin och Ulrika delar ut. 
Förslagslåda: Anna fixar 
Namnlappar: Peter fixar. 
Elin är konferencier och Peter spelar under festen. Emma tillfrågas om 
hon kan presentera lekplatsförslaget. Någon i grannsamverkansgruppen 
nämner trygghetsvandringen – förslag kan läggas i förslagslådan.  

4. E-postlista 
På styrelsesidan på hemsidan finns en lista med de e-postadresser till 
medlemmar som registrerades vid årsmötet. Används när vi vill göra 
utskick.  
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5. Ullared 
22 september föreslås som datum. Elisabeth kollar med Kristina om det 
funkar. 

6. Nästa möte 
Nästa möte blir den 26 augusti 19.00 hos Elin. 


