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Protokoll från styrelsemöte 2014-04-06
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Anna Petersén, Elisabeth Hedfors, Peter
Hedfors, Erik Åkesson (sekreterare).
Agenda
1. Beslut om dagordning:
Dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll:
Inget att notera.
3. Grannsamverkan:
Elisabeth har frågat Kerstin om e-postutskick från grannsamverkansgruppen.
Listan från grannsamverkansgruppens senaste möte gicks igenom. Vad gäller
välkomsthälsning till nyinflyttade: idén är bra och har diskuterats tidigare
men det är svårt att hålla koll på nyinflyttade i området och föreningen
skickar ut information till alla boende så pass ofta att vi inte ser någon större
vinst med att informera om föreningen direkt när någon flyttat in. Om
grannsamverkansgruppen ändå vill ta fram en välkomsthälsning kan vi
självklart bistå med utskrifter eller annan hjälp.
Kombinerat utskick från styrelsen och grannsamverkan: vi föreslår att en
folder i A5-format (4 sidor) trycks upp på tryckeri. Mittuppslaget innehåller
information från grannsamverkan, t.ex kommunens regler för häckar m.m
och praktisk lista för vad man ska göra om man utsätts för brott. Framsidan
innehåller information om 6 juni-firandet, baksidan information från
styrelsen om medlemsavgift, uppmaning att skicka in e-postadresser m.m.
Elin kontaktar Kerstin angående foldern, frågar om någon i
grannsamverkansgruppen kan tänka sig att utforma den. Om inte foldern
hinner bli klar i tid gör föreningen ett enklare utskick om 6 juni.
4. Lekplatsen:
Mötet med Therése Evertsdotter-Staaf på Tekniska kontoret avbokades p.g.a.
dubbelbokning på vår sida. Inför nytt möte till frågas Ulf Sjöberg om han
fortfarande kan tänka sig att vara med. Elisabeth lämnar lekplatsgruppen,
Anna kan tänka sig att ställa upp i hennes ställe.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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5. Kettilsvallen:
Ett nät vid Kettilsvallen hänger löst. Peter kontaktar Andreas och ber honom
se till att någon åtgärdar detta.
6. Ekonomi:
Inget att notera.
7. Rapport från senaste aktivitet:
Inget att notera.
8. Planering av nästa aktivitet:
Vi väntar till nästa möte med att planera 6 juni-firandet. Elin och Anna är
bortresta 6 juni, Elisabeth frågar Anna och Tomas om de vill hjälpa till.
9. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Inget att notera.
10. Nästa möte:
14 maj 19.00 hos Elin.
11. Övriga frågor:
Erik uppdaterar kontaktlistan och skickar ut till alla samt ser till att den läggs
upp på den lösenordsskyddade sidan på webben.

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

