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Protokoll fran styrelsemote 2018-05-22 
Narvarande: Elisabeth och Peter Hedfors, Johanna Severed, Andrea Stjame, 
Lennart Ekstrand och Kerstin Ahlm. 

1. Beslut och dagordning 
Lennart Ekstrand halsades valkommen ti l l styrelsen som ledamot. 
Dagordningen gicks igenom och godkandes. 
Ovriga frSgor: 
Fler personer t i l l styrelsen 
Papekande fran revisor 
Villaforeningens talt 

2 . Foreg&ende protokoll 
Inget att notera fran foregaende protokoll 

3. Grannsamverkan 

Kerstin kontaktar grannsamverkansgruppen om vem som ar 
sammankallande i gruppen. 

4. Lekplatsen 

Projektansvariga f r i n tekniska kontoret har meddelat att byggnationen av 
ny lekplats i Kettilstorp forsenas i ca 4 veckor. 

Vi planerar redan nu for en invigning av lekplatsen, prehminart datum ar 
den 16 September. Johanna Severed valjs t i l l sammankallande i en 
arbetsgrupp for invigningen. Ehsabeth tillfragar Anna Thorsen och Asa 
Smedberg. Johanna tillfragar Lova Severed och Ida Wikstrom. 

Erik Akesson tar hand om lekplatsens stolar och leksaker under 
byggnationen. 

5. Kettilsvallen 
Rakor och andra redskap ligger i dag slangda runt planen. 
Bor iordningsstallas och hangas upp p i baksidan avbeflntligt plank. 

Besok vJir webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 
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Lennart lovade kontroUera hur det ser ut. Ev losning far diskuteras nasta 
styrelsemote. 

6. Trafiksakerhet 

Lennart kontaktar Keolis angSende bussar som invantar tid vid 
busshMlplats Kettilstorp, sa att koerbildas efterbussama. 

Lennart tar aven upp problem med bussamas hoga hastigheter pa 
Norrahammarsvagen genom Kettilstorp. 

Det finns i arbetsplan med att bilda en trafiksakerhetsgrupp. Peter H tar 
upp behovet i valberedningen innan nasta styrelsemote. 

7. Ekonomi 

V i r revisor Peter Timen har p&pekat att redovisning t i l l styrelsen av offerter 
och kostnadema for upprustningen av Kettilsvallen saknats. Stora utgifter 
ska dokumenteras aven om irsmotet budgeterat medlen. 

Var kassor Borje Hillfelt meddelar att 117 medlemsavgifter har inkommit hit 
intills. Det ar nastan lika mSnga som forra aret trots avgiftshojningen. 

Arsmoteskostnaden blev dyrare an beraknat pga kraftig hojning av 
lokalhyra, vilket vi inte hade blivit informerade om. Elisabeth har pSpekat 
problemet for agaren och fStt ned fakturan for i ar. Vi awaktar med att 
bestamma plats for 2019 ars drsmote. 

8. Rapport fran senaste aktivitet 

Var senaste aktivitet var arsmotet dit vi bjudit in tekniska kontoret pS 
Jonkopings kommun gallande byggnation av ny lekplats i Kettilstorp. 

9. Planering av nasta aktivitet 

Altemativa datum for Arets Ullaredsresa diskuterades. Ansvariga ar Kerstin 
Ahlm och Kristina Lagerkvist. Kristina tar kontakt med v i r chauffor om 
datum. Tilldgg efter motet: det blir den 14 oktober. 

Mer info kommer langre fram. 

Besok vir webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 
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Styrelsemiddag planeras t i l l hosten, afterwork p i Golfrestaurangen den 14 
September. 

Nationaldagsfirandet den 6 juni uteblir i i r , p g a den planerade 
ombyggnationen av lekplatsen. 

Gruppen for Kettilsvallen ses over, ev behovs fler i gruppen. 

10. Information (utdehiing. hemsidan. tavloma mm) 

Varens ordinarie information/utskick t i l l boende flyttas fram ti l l hosten. 

11. Nasta mote 

Nasta mote bestamdes ti l l den 29 augusti kl. 19.15 hos Johanna Severed, 
Lundgatan 18. 

12. Ovriga fr^gor 

Fler personer t i l l styrelsen onskas, valberedningen jobbar vidare med fragan. 

Papekande frSn revisor Peter Timen att vira protokoll och irsredovisningar 
ska signeras. Peter H ordnar det fran 2017. 

Andrea informerade om att villaforeningens talt for uthyming boijar bli i for 
dahgt skick. Bestamdes att taltet ska saljas for 500-1000 kr. Laggs i forsta 
hand ut pd foreningens facebook-gmpp. 

Vid protokollet Justeras 

Kerstin Ahlm 

r 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 


