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Protokoll från digitalt styrelsemöte 2021-09-27
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Peter Hedfors, Kerstin Ahlm
(sekreterare) Linda Bylefors, Mariana Morosanu (ersättare för Simon) och Anna
Thorsèn
1. Dagordning
En dagordning fastställdes. Kerstin valdes till sekreterare.

2. Senaste protokoll
Protokollet från senaste mötet 2021-04-28 godkändes

3. Senaste aktiviteten, Parkloppisen
Linda och Mariana berättade att parkloppisen var lyckad trots lite för få
säljare och att det inte såldes så mycket som önskat.
Loppisen måste inför nästa år marknadsföras och planeras i god tid, vi måste
även söka tillstånd hos Polisen i god tid, samt att det är bra med en
avstämning med Kettilstorps golfklubb så det inte sammanfaller med deras
stora turneringar. Önskemål har framkommit om loppis i området 1 gång om
året. Det vore bra om vi kan få till en loppisgrupp, styrelsen tar en diskussion
om loppis för 2022 längre fram.
Anna kom med förslag om promenadloppis. Man har sitt loppisstånd utanför
sitt eget hus, inget tillstånd hos Polisen behövs. Styrelsen tar även här en
diskussion längre fram gällande loppis för 2022.

4. Ullaredsresan
Vi planerar för och hoppas på en Ullareds resa under hösten 2022.

5. Kundkväll hos Ekholms
Pandemin är ännu inte över. Vi skjuter därför på kundkvällen hos Ekholms
och tar upp frågan på nytt i vår.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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6. Vår hemsida
Det diskuterades och bestämdes om en rutin för uppdatering. De
styrelsemedlemmar som lägger upp info på vår hemsida ska också ansvara
för att följa upp. Det är lämpligt att göra en kort info om hur aktiviteten
utföll. Antingen lägger man själv in detta eller vidarebefordrar till Nils.
Samma gäller nya aktiviter. Info skickas till Nils.
Vi är tacksamma att han fortsätter detta ansvar.

7. Organisationsnummer för föreningen
Peter Hedfors och Börje Hillfelt har gjort en ansökan om
organisationsnummer för Kettilstorps villaförening som ideell förening. Vår
ansökan har avslagits. Beslutades på mötet att vi fortsätter utan
organisationsnummer.

8. Kettilsvallen
Vi har väntat svar från kommunen om att bekosta en pumptrack bana. Linda
har en dialog med kommunen, får vi ett ja, så tar vi en diskussion om att
jobba vidare med detta alternativ och ett ev. beslut längre fram. För att
medlemmarna i föreningen ska ha möjlighet att tycka till så tar vi en
diskussion på ett årsmöte eller medlemsmöte.

9. Arkivering
Peter bad alla i styrelsen att lyssna med grannar om något gammalt material
finns kvar sedan tidigare styrelse som vi kan lämna till Jönköpings läns
folkrörelsearkiv.

10. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte bestämdes: tisdagen den 23 november kl.
18.00 via teams

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Ditt namn

2021-09-27

3 (3)

Elisabeth tackade alla och avslutade mötet

Vid anteckningarna

Justerat

Kerstin Ahlm

Elisabeth Hedfors

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

