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Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2011-03-16
Plats: Kettilstorpsgatan 31, Björn Stjärne.
Närvarande:
Elisabeth Hedfors
Kristina Lagerqvist
Björn Stjärne
Ulrika Nilsson
Erik Åkesson
1. Björn förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs.
3. Sekreterare för mötet: Erik Åkesson
4. Bad:
Vi planerar att boka simhallen för tre tillfällen under hösten/vintern. Lämpligt är tre
lördagseftermiddagar under oktober, november och januari.
5. Höstfest:
Mötet beslutade att hoppa över höstfesten i år och koncentrera sig på andra aktiviteter.
6. Ullaredsresa:
Om tillräckligt många är intresserade har vi en Ullaredsresa med hyrd buss, preliminärt den 18
september. Föreningen kan subventionera resan och stå för ungefär halva kostnaden så att
deltagare bara betalar 50 kronor per person. Vi går ut med information under våren, vi bör ha
anmälningarna senast i mitten på augusti. Kostnaden för hyra av buss är ca 5000-6000. Kristina
undersöker närmare.
7. Besök i gamla skolan:
Om möjligt bokar vi in ett besök i gamla skolan. Nästa vinter är lämpligt. Elisabeth kollar upp.
8. Dörrknackning:
Vi kommer att gå runt i området och knacka dörr senare i vår. Vi tar med inbetalningskort,
information om Ullaredsresan m.m. och gör reklam för föreningen.
9. Blomlådor:
Kristina försöker få fram en lista från kommunen över ansvariga och kontaktar dessa för att
klargöra vad som gäller.
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10. Hastighetskontroll:
Ulrika ber polisen att ha fler kontroller på Norrahammarsvägen. Särskilt vid lunchtid är det
problem med fortkörning.
11. Kettilsvallen:
Nya bänkar ska upp. Björn ordnar med vedgaller. Föreningen bidrar med 2500 kr till Per
Gemheden för en ny snöslunga.
12. Lekplatsen:
Elisabeth kollar med kommunen om det går att få något till den tomma gräsplätten. Vi vill
åtminstone ha bänkar. Föreningen kan köpa cementrör med galler till en grillplats.
13. Grannsamverkan:
Björn kollar med Magnus Wallin.
14. Webbsidan:
Peter Fransson ska kolla om någon har lösenord till gamla webbsidan så att den kan stängas ner.
15. Övriga frågor:
Ulrika får i uppdrag att köpa laserskrivare för ca 2000 kr. Tillsvidare kan den stå hemma hos
henne.
Björn och Kristina står som kontaktpersoner med telefonnummer på hemsidan. Namnen på
styrelsemedlemmarna ska också finnas där.
Vi bör påminna om partytältet på anslagstavla och i utskick. Tältet finns hos Kristina, rymmer 20.24 personer och kan hyras för 200 kr/tillfälle.
16. Nästa möte:
Vi träffas nästa gång hos Elisabeth den 27 april 18.30
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