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Protokoll från styrelsemöte 2014-01-08 

Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Kerstin Ahlm, Elisabeth Hedfors, Ulrika 
Nilsson, Erik Åkesson (sekreterare). 

Agenda 

1. Beslut om dagordning: 
Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll: 
Inget att notera. 

3. Rapport från senaste aktivitet: 
Inget att notera. 

4. Planering av nästa aktivitet: 
Årsmötet: 
Årsmötet hålls 4 mars kl. 19.00. Ulrika bokar golfklubben. Vi bjuder på 
macka som tidigare år. 
Kerstin kollar om Gert Kvick, säkerhetssamordnare på kommunen kan 
komma och göra en återkoppling från trygghetsvandringen och berätta vad 
som gjorts efteråt. Förslag på rubrik: ”Kettilstorp – ett tryggt område? Gert 
Kvick, kommunens säkerhetssamordnare berättar om trygghetsvandringen 
och åtgärder i vårt område.” 
Elin fixar förslag på verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. 
Börje fixar resultaträkning, om möjligt till nästa styrelsemöte. 
Erik gör inbjudan. Elisabeth föreslår att vi i inbjudan skriver att föreningen 
söker medlemmar i en fixargrupp som kan åtgärda praktiska saker i området. 
Vi riktar oss särskilt till dem som är daglediga. Eftersom två eller tre 
ledamöter slutar söker vi också styrelseledamöter i inbjudan. 
Vi föreslår att medlemsavgiften för 2015, som tas beslut om på årsmötet, höjs 
till 150 kr. 

5. Trygghet och grannsamverkan: 
Hastigheten på Norrahammarsvägen: kommunen meddelar att de inte 
planerat för farthinder, det kommer tidigast 2015. 
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Vi får broschyrer att dela ut från kommunen om fastighetsägares ansvar för 
uthängande träd och liknande. 

6. Lekplatsen: 
Elisabeth har kontaktat kommunen för att få klarhet i hur lekplatserna 
behandlas i den nya Verksamhets- och investeringsplanen, men inte fått svar 
ännu. 
Skrivelsen till Tekniska nämnden har fått diarienummer men inget svar har 
skickats, vilket man är skyldig att göra. 
Lekplatsgruppen har sammanställt en tidslinje som visar våra kontakter med 
kommunen. Elisabeth och eventuellt Emma ber om ett möte med den nya 
avdelningschefen. 

7. Kettilsvallen: 
Privatpersoner får inte längre spola isen. Kommunen kommer att göra det 
när det blir tillräckligt kallt. 

8. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.): 
Inget att notera. 

9. Ekonomi: 
Börje har ordnat nytt konto hos Nordea. Organisationsnummer behövdes 
inte. 

10. Nästa möte: 
5 februari 18:30, hos Kerstin. 

11. Övriga frågor: 
Inget att notera. 


