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Protokoll från styrelsemöte 2014-02-05
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Kerstin Ahlm, Elisabeth Hedfors,
Andreas Bengtsson, Erik Åkesson (sekreterare).
Agenda
1. Beslut om dagordning:
Dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll:
Inget att notera.
3. Rapport från senaste aktivitet:
Inget att notera.
4. Planering av nästa aktivitet:
Årsmötet:
Datum för årsmötet ändrat till 25 februari. Rolf Abrahamsson, polisens
samordnare för grannsamverkan, kommer.
Anna, Ulrika och Andreas avgår vid årsmötet. Andreas kvarstår dock som
kontaktperson för skötsel av Kettilsvallen.
Elin, Kerstin och Elisabeth väljs om, Erik är redan vald till nästa årsmöte. Vi
behöver fylla på med nya ledamöter. Elisabeth visste eventuellt någon som
kan vara lämplig med det är viktigt att alla funderar på personer att fråga.
Erik har gjort inbjudan, vissa ändringar föreslogs. Ulrika skriver ut och
Kerstin delar ut inbjudan.
Elin har gjort verksamhetsberättelse. Mötet tyckte att den var utförlig och
välformulerad. Några mindre ändringar föreslogs.
Börje har gjort resultaträkning och budget. Vi föreslog några ändringar i
budgeten, framför allt att en särskild post läggs för upprustning av
Kettilsvallen, och kunde sedan godta förslaget. Eventuell höjning av
medlemsavgiften inför 2015 diskuteras på årsmötet.
Peter kan tänka sig att ställa upp som ordförande för årsmötet, styrelsen
accepterar tacksamt erbjudandet.
Elisabeth köper present till Rolf Abrahamsson.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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5. Trygghet och grannsamverkan:
Vi får några exemplar av broschyren från kommunen om fastighetsägares
ansvar för uthängande träd och liknande men det räcker inte för att dela ut
till alla hushåll, vi får kopiera upp relevanta stycken. Vi väntar med att dela ut
dessa till våren. Grannsamverkansgruppen har nytt möte 6 mars.
6. Lekplatsen:
Elisabeth redogjorde för de senaste turerna med kommunen och för hur hon
räddat den äkta flädern vid lekplatsen undan motorsågen.
Skrivelsen som vi skickat till Tekniska nämnden hade felaktigt gått till Harald
Björkdal som lämnat det utan åtgärd i väntan på att vi skulle höra av oss.
Kommunens diarium menar att vi ska skicka skrivelsen igen för att få svar. Vi
ansåg inte att detta var rimligt.
Förmodligen kommer nya lekplatser att byggas på Älgstigen och några
ytterligare platser i kommunen. Definitivt beslut kommer att fattas inom
någon månad.
Elisabeth bjuder hit den nya avdelningschefen ansvarig för lekplatser för att
träffa Emma, Elin och Elisabeth.
7. Kettilsvallen:
Inget att notera.
8. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.):
Inget att notera.
9. Ekonomi:
Inget att notera.
10. Nästa möte:
Bestäms vid årsmötet.
11. Övriga frågor:
Elin redogjorde för en fråga som kommit via föreningens facebooksida
angående djurägares ansvar. Mötet diskuterade frågan och bad Elin svara
och hänvisa till kommunens regelverk.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

