
Kettilstorps 
villaforening 

AVSANDARE 

Kerstin Ahim 
DATUM 

2019-01-15 
SIDA 

1(3) 

Protokoll fran styrelsemote 2019-01-15 
Narvarande: Elisabeth Hedfors, Andrea Stjame, Lennart Ekstrand och Kerstin 
Ahlm 

Agenda 

1. Beslut om dagordning 

EUsabeth halsade alia \^lkomna och gick igenom dagordningen som 
godkandes, Kerstin valdes t i l l sekreterare. 

2. Foreg&ende protokoll 
Foregaende protokoll fran 2018-10-23 gicks igenom och godkandes. 

3. Grannsamverkan 

Beslut ar taget att Samuel Wikstrom ar sammankallande i 
grannsamverkansgruppen. 

Nasta mote ar bestamt t i l l 2019-03-20 dk gruppen gor en sakerhetsvandring 
i omradet. 

4 . Lelqplatsen 

Inget att notera 

5. Kettilsvallen 

Nya mk\h snorakor behover kopas i n . 

EUsabeth och Stefan tar kontakt med Jonkopings kommun gallande nya mal 
och snorakor. 

6. Trafiksakerhet 

Efter Srsmotet planerar styrelsen att ta tag i fr&gan trafiksakerhet. 

Hoga hastigheter pa Gardesgatan v id lekplatsen, fragan tas under 2019. 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettiistorp.se 
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7. Ekonomi 

Elisabeth har sWckat i n adressandring t i l l Nordea. 

8. Rapport fritn senaste aktivitet 

Senaste aktivitet var Ullareds resan dar 29 personer deltog. 

9. Planering av nasta aktivitet 

- Arsmote 

Arsmotet 2019 planeras i Bygdegarden i Hovslatt. 
Forslag p& datum ar den 5 eller 19 mars. Inbjudan kommer att delas ut i 
god t i d fore motet. 

EUsabeth tar kontakten med Bygdegarden. 

Forslag pa att bjuda i n Socialtjansten t i l l v i r t Srsmote for information 
om hur man jobbar Kettilstorps gard. 

Peter skriver verksamhetsberattelse och Borje den ekonomiska 
berattelsen. 

Reserv punkt for Srsmotet ar att bjuda i n Polisen gallande information 
om Grannsamverkan som ar en viktig del i vart omrade. Forslag pS att i 
samband med denna information aven bjuda in Lansforsakringar 
gallande information/statistik om inbrott och stold. 

Information (utdelning, hemsidan, tavloma mm) 

Styrelsen gor ett utskick under varen t i l l boende i omradet gallande bl.a 
trafik och miljofragor. 

Nasta mote 

Infbr arsmotet 

Nasta mote ar bestamt t i l l 2019-02-19 W. 18.30 hos Lennart, 
Kettilstorpsgatan 20. 

Kettilstorps 
* t l villaforening 

Kerstin Ahlm 

10. 

11. 

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



^—Kettilstorps 
^"^^ villaforening 

Kerstin Ahlm 2019-01-15 3 (3) 

P i detta mote deltar aven Peter och Boije 

12. Ovrigafr&gor 

Forsaljning av foreningens talt som tidigare hyrts ut har diskuterats, taltet 
forvaras n u hos Andrea som iterkommer under varen. 

Vid protokoUet Justeras 

Kerstin Ahlm Elisabeth Hedfors 
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