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Protokoll från styrelsemöte 2016-11-23 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Linda Pålsson (sekreterare), Anna 

Petersén, Johanna Severed. 

1. Beslut om dagordning 

Godkännes. 

2. Föregående protokoll 

Lades till handlingarna. 

3. Grannsamverkan 

Inget nytt. 

4. Lekplatsen 

Sopborstar och spade är hittad. Elisabeth mailar Emma och frågar om hon 

kontaktat kommunen om fler möbler till lekplatsen. Fotbollsplanen är 

skrapad igen. Nu finns det 2 mål på grusplanen. Nu är budget satt så nu bör 

vi kunna få veta om vår lekplats är prioriterad. Linda ringer och kollar om vi 

är med i ”vippen” inför nästa år. Therese Evertsdotter Staf ska kontaktas. 

När vi vet om vi kommer att prioriteras sa övriga i styrelsen underrättas via 

mail. Kommunen ska om lekplatsen är prioriterad bjudas in på årsmötet. 

5. Kettilsvallen 

Johanna ska åka och titta på vallen med ”Mark och miljö” sen kommer de 

att lämna in offert. Johanna kommer även att skicka ut förfrågan till andra 

bolag. Vi väntar in offert och sen måste vi agera då vi bara har utrymme att 

använda pengarna inom ett år. Det måste senast vara fakturerat under juni 

månad. Offert ska komma in innan 31/12. När offert kommit in ska vi boka 

ett möte i denna grupp. Om vi vill se hur en pumptrackbana ser ut kan vi 

åka till ”ormhuset” i Kortebo där de byggt en sådan. Basketkorgen är nu 

uppsatt. 

Isspolningen kommer att komma igång så fort det blir rätt väder. Mark har 

gått utbildningen att spola och det sker av frivilliga. Stefan som bor vid 
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vallen har slangen. 

 

6. Trafiksäkerhet 

Peter ska maila och påpeka att det fortfarande inte är spärr på gångvägen 

från Kettilstorpsgatan till Norrahammarsvägen. I övrigt börjar det bli klart 

på Norrahammarsvägen. Gångvägen till busshållplatsen är nästan klar. 

7. Ekonomi 

Inget att rapportera. 

8. Rapport från senaste aktivitet 

På Ullaredsresan blev det ca.35 personer. Inför nästa år görs planeringen 

och bokar datum innan sommaren. 

9. Planering av nästa aktivitet 

Styrelsen ska gå ut och äta 2/2 (reservdatum 1/2). Elisabeth mailar ut till 

alla berörda. Förslagsvis Hasse på Sjökanten. 

Johanna ger förslag på en vinteraktivitetsdag när vi grillar och förslagsvis 

åker skridskor. Vi beslutar att lägga ut något på FB kring detta spontant när 

vi märker om det är bra vinterväder. 

10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.) 

Nils kommer att flytta från området men kommer att fortsätta att sköta 

både FB och webben. Elisabeth kommer att bli administratör så även hon 

kan sköta FB.  

Vi beslutar att ordförande ska spara protokoll från årsmötet påskrivet i en 

pärm. Detta ska även skannas in till webben. David ska signera årets 

protokoll. Johanna sköter att detta görs. 

11. Nästa möte 

Vi bestämmer att årsmötet ska vara onsdag 15/3 kl. 19.00. 

Om vi får kännedom om att de ska ta tag i lekparken bör vi bjuda in någon 

från kommunen på årsmötet. De kan ges 30 minuter för information och 

frågor. Elisabeth ger förslag på att Börje kan berätta om hur Kettilstorp såg 

ut förr. Hon hör efter med Börje. Elisabeth hör även med Sverre om han kan 

tänkas spela på årsmötet.  

Styrelsen träffas 2/2. 
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Kettilsvallen ska träffas i januari efter att offert från ”Mark och miljö” 

kommit in. 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 


