Protokoll för styrelsen Kettilstorps Villaförening 2012-02-20 hos Elisabeth H
Närvarande: Elin Ingvarsson, Kristina Lagerkvist, Elisabeth H, Ulrika Nilsson, adjungerad Peter H pkt 3
1. Föregående protokoll
Björn har fixat protokollet från maj.
Elin har inte hunnit kolla om Janne vill fortsätta med hemsidan.
Elisabeth informerar om vad som har hänt med kontakterna med kommunen angående
lekplatsen. Kommunen kommer inte att anslå några pengar till lekplatser de närmaste åren,
men föreningen har möjlighet att söka stipendier. Sådana stipendiepengar kan vi sedan
skänka till kommunen för att användas till upprustning av vår lekplats. Elisabeth har fått svar
av kommunjurist, som säger att detta är ok. Emma Karlsson har ritat ett förslag på hur
lekplatsen skulle kunna se ut. Hon, Margareta Zachrisson och Elisabeth kommer gemensamt
att titta på ett konkret förslag till kommunen på hur föreningen vill utrusta lekplatsen.
2. Verksamhetsberättelse 2011
Elin har skrivit ihop verksamhetsberättelsen för 2011 och går igenom denna. Vissa mindre
justeringar som Elin fixar till innan hon mailar ut verksamhetsberättelsen till styrelsen. Ulrika
skriver ut 25 ex till årsmötet.
3. Förslag till dagordning årsmötet
Peter har tagit fram ett förslag till dagordning. Ulrika skriver ut 25 ex till årsmötet.
4. Nya medlemmar till styrelsen
Intresserade av att bli invalda i styrelsen är Anna Thorsén, med sin man Tomas Thorsén som
ersättare, Kerstin Alm, med sin son Martin Alm som ersättare, och Andreas Bengtsson.
Börje Hillfelt tar över kassörskapet och rapporterar till styrelsen, men han vill inte vara
styrelsemedlem. Då styrelsen är valberedning inför årsmötet kommer vi föreslå årsmötet att
välja dessa till styrelsen och att samtliga väljs på två år.
5. Omval till styrelsen
För Ulrika, Kristina och Erik föreslår valberedningen omval på ytterligare ett år. Elin föreslås
till ordförande på två år. Elisabeth föreslås till vice ordförande på två år.
6. Styrelsens förslag till årsmötet
Styrelsen föreslår att sittande styrelse även i fortsättningen utgör valberedning och att
medlemsavgiften lämnas oförändrad på 100kr per hushåll.
7. Arbetsplan 2012
Styrelsen föreslår att arbetsplanen inför nästa verksamhetsår skrivs in i dagordning som
följande punkter; grannsamverkan, gemenskap, trafiksäkerhet, närmiljö, webbsidan, budget.
8. Upplägg årsmöte
Först kör vi fika och information om grannsamverkan. Lagom med 30 minuter information
och 10 minuter frågestund. Elisabeth meddelar Mattias detta. Björn fixar blommor till
Mattias och hans kollega som tack för att de kommer. Efter informationen tar vi årsmötet.
Peter föreslås till mötesordförande och Elin till mötessekreterare. Elisabeth kollar med Anna
om hon kan tänka sig att vara justerare.
9. Grannsamverkan
Förhoppningsvis kommer intresse för grannsamverkan att väckas i och med årsmötet. Kerstin
Alm och Mattias Nilsson kan tänka sig att ta ansvar för grannsamverkan.
10. Nästa möte
Direkt efter årsmötet bestämmer den nya styrelsen tid och plats för nästa möte.

