Protokoll fört vid Kättilstorps Villaförening 2013-01-16.
Närvarande: Elisabeth Hedfors , Anna Thorsen, Elin Ingvarsson, Ulrika Nilsson, Martin Ahlm och
Kerstin Ahlm
Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordning saknades.
Ett årsmöte föreslås den 6 mars kl 18:30 på Kättilstorps golfbana dock måste det hållas senast den 31
mars.
En icke bindande intresseanmälan för årsmötet kommer att kunna skickas in till info-mailen.
Nils kommer att ge information ang. wetternet på vårt årsmöte.
Peter kommer att ta kontakt med socialen, för att försöka få någon som kan komma och ge oss
information på årsmötet gällande Kättilstorps gård.
Peter föreslås även som mötesordförande för årsmötet.

Info om blomlådorna kommer att tas upp på årsmötet. Det kommer också komma ut info i nästa
utskick.
Ulrika tar kontakt med golfklubben och bokar in årsmötet.
Resultat för 2012 års budget redovisades. Tyvärr gick vi med -1922,33 :Saldo inför 2013: 15375:Priset för Ullaredsresan i höst höjs i år till 100 kronor
Utskicket om Ullaredsresan kommer också att förtydligas.
Inbetalningskort kommer ut tillsammans med inbjudan till årsmötet.
Ett medlemsregister föreslås av Elin. Alla samtyckte och Börje kommer att bli tillfrågad om han vill
göra en medlemslista.
Räcket vid trappan mellan den gamla skolan och rektorshuset måste höjas. Martin kommer att köpa
virke och sedan montera snarast möjligt.
Budget inför 2013 är fastställd:
Soffköpet kommer att skjutas upp, ev. kan vi få bidrag från en fond eller från kommunen.
Totalt har det kommit in 27 intresseanmälningar ang. wetternet.
För att det ska dras in krävs det att vi får stora rabatter, därav att det krävs så mycket arbete för
styrelsen.
En fibergrupp kommer att startas upp om wetternet blir aktuellt.
Ett presentkort kommer att inhandlas åt Nils, som tack för det enorma jobbet han har lagt ner på
hemsidan.

Styrelsen tackar Anna för det goda fikat.
Nästa möte den 30 jan kl: 18 :30 hemma hos Andreas. Om Andreas inte kan kommer mötet att hållas
hos Ulrika.

Eftersom ingen hade mer att informera om, förklarade ordf. mötet avslutat.
Vid protokollet
Martin Ahlm

