
Protokoll för styrelsen Kettilstorps Villaförening 2012-03-19 hos Erik Åkesson 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Kerstin Ahlm, Andreas Bengtsson, Ulrika Nilsson, Tomas 

Persson Thorsen, Anna Thorsen, Erik Åkesson (sekreterare). 

1. Presentation 

Vi gick laget runt och berättade lite om oss själva för att presentera oss. 

2. Dagordning 

Ingen hade något att lägga till. 

3. Lista över nya styrelsen 

Erik sammanställer och skickar ut till de andra. 

4. Kontaktperson på anslagstavlan 

Vi ser till att det finns namn på alla i styrelsen på anslagstavlan och hemsidan. Det räcker om 

den allmänna e-postadressen och telefonnummer till en kontaktperson finns med. Elisabeth 

frågar om Elin kan tänka sig att vara kontaktperson.  

Vi lägger också en gruppbild på styrelsen på hemsidan och anslagstavlan.  Vi tar bilden vid 

nästa möte.  

För att få de boende i södra delen av området mer engagerade vore det bra med ytterligare 

en anslagstavla, vid Kullegatan. Anna och Tomas frågar sin granne Klas om han kan tänka sig 

att bygga en anslagstavla. Föreningen står för material och en tårta eller liknande som tack 

för hjälpen. 

5. Våraktivitet 

Vi ordnar  en vårfest den 22 april kl. 15:00, vid Kettilsvallen. Blir det dåligt väder kan vi 

utnyttja partytältet. Vi bestämmer aktiviteter på nästa möte. Elisabeth ser till att datum för 

festen kommer upp på anslagstavlan direkt. Vi går runt i området med mer information efter 

nästa möte. 

6. Styrelsemöte 

Nästa möte blir 10 april 18:30, preliminärt hos Kristina. Vi planerar att ha ett möte till under 

våren, någon gång i maj. 

7. Grannsamverkan 

Vi skjuter på detta till mötet i maj.  

8. Blomlådor 

I direktiven från kommunen står att det är viktigt att blomlådorna sköts ordentligt. Elisabeth 

skriver ett brev med information om vad som gäller som kan skickas till alla som ansvarar för 

lådor. Elisabeth frågar Kristina om hon kan tänka sig att fortsätta att ansvara för utbetalning 

av pengarna. 

9. Övriga frågor 

Arkiv: vi frågar Kristina om hon känner till om det finns äldre protokoll sparade. I så fall 

lämnar vi dessa till folkrörelsearkivet. Erik har protokoll från och med 2006. 

Lekplatsen: någon mer behövs till lekplatsprojektet. Vi tar upp frågan igen på nästa möte.  

Vi undersöker om det går att anlägga en boule-bana vid lekplatsen. Vi vill också plantera 

vinbärsbuskar. 

 

 

 


