Protokoll för styrelsen Kettilstorps Villaförening 2012-04-24 hos Ulrika Nilsson
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Elisabeth Hedfors, Kerstin Ahlm, Martin Ahlm, Andreas
Bengtsson, Ulrika Nilsson, Kristina Lagerqvist, Erik Åkesson (sekreterare).
1. Presentation
Elin och Martin som inte var med på förra mötet fick presentera sig.
2. Dagordning
Vi bestämde att det inte behövs en särskild dagordning inför mötena, utan vi utgår från förra
mötets protokoll och lägger till punkter om det behövs.
3. Kontaktperson på anslagstavlan
Elin ställer upp som kontaktperson på anslagstavlan.
Fotot av styrelsen till hemsidan och anslagstavlan får vänta till nästa möte.
Anna och Tomas har frågat sin granne Klas om han kan tänka sig att bygga en anslagstavla till
Kullegatan. Han ställer upp. Kerstin ordnar ett presentkort på 300 kronor från
Köpmannaföreningen som tack för hjälpen.
4. Vårfest
Vi flyttar vårfesten till nationaldagen, 6 juni klockan 15 till 17. Vi sätter upp partytältet på
gräsplätten vid lekplatsen. Besökarna får ta med sig egen picknick-korg, föreningen bjuder på
glass. Martin och Tomas funderar på aktiviteter som kan passa både barn och vuxna. Kerstin
och kanske Elin delar ut information till de boende vecka 21.
5. Styrelsemöte
Nästa möte blir 29 maj 19:00, hos Kerstin och Martin.
6. Grannsamverkan
Kristina kollar med polisen om vi kan få nya skyltar. Kerstin och Martin sätter upp dem. Vi
väntar med att försöka få ihop en grupp som kan ta tag i grannsamverkan till hösten.
7. Blomlådor
Elin skickar ut information till de som ansvarar för blomlådorna att de kan mejla
kontonummer till Börje för att få ersättning för vad de lagt ut.
8. Arkiv
Kristina har 2-3 pärmar med gammalt material från det att föreningen bildades och framåt.
Hon tar med sig detta på nästa möte. Anders kan tänka sig att scanna in det och bränna på
CD. Elin lämnar sedan pärmarna till folkrörelsearkivet.
9. Lekplatsen
Vi avvaktar och försöker få ihop en grupp till hösten.
10. Övriga frågor
Elin har skickat de nya uppgifterna till Janne, de ska nu finnas på hemsidan.
Årsmötesprotokollet måste skrivas på och skickas till banken så att Börje kan stå som kassör.
Vi bjuder in Börje till nästa styrelsemöte.

