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Protokoll från styrelsemöte 2015-01-28
Närvarande: Karolina Arnesson, Kerstin Ahlm, Anna Petersén, Elisabeth Hedfors,
Erik Åkesson.
1. Verksamhetsberättelse
Elin har skrivit en bra verksamhetsberättelse för 2014. Vi föreslog några
ändringar, Elisabeth kontaktar Elin om dem.
2. Årsmötet
Vi enades om att skjuta på mötet till 10 mars för att hinna få klart med gäster
och utskick. Går inte det datumet tar vi 11 mars. Tid för årsmötet är 18.3020.30, detta skrivs på inbjudan. Styrelsen bör vara på plats 18.00.
Förhoppningsvis kan Johnny Johansson, ansvarig för kommunens
hastighetsöversyn, komma. Plan B är att fråga om Sverre och Ann-Mari
Broström kan tänka sig att komma och prata på temat ”Kättilstorp på 50talet”.
Elisabeth frågar om Peter kan tänka sig att vara ordförande även i år.
Karolina skriver inbjudan. Vi bör ha med information om vår verksamhet och
vad vi ska jobba med under året. Anna kollar vad det kostar att göra inbjudan
på tryckeri – i färg på lite tjockare papper.
Vi skickar ut påminnelse på e-postlistan två dagar före årsmötet.
Erik ställer inte upp för nyval, en ny sekreterare behöver väljas. Styrelsen
skulle helst behöva tre nya medlemmar för att vi ska vara tillräckligt många
på möten även när några är borta. Elisabeth frågar sina grannar om de är
intresserade, Karolina frågar nyinflyttade på Kettilstorpsgatan.
3. Föregående mötes protokoll
Elin har skrivit brev till kommunen om belysning på gångvägen till
busshållsplatsen.
Peter och Kerstin kontaktar de boende i gamla skolan angående servitut.
Brev till kommunen om lekplats är inte skrivet än.
Kättilsvallen: Kerstin undersöker med de boende nära vallen om någon ser
sig som ansvarig för skötsel och vill gå kommunens utbildning för att spola
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isen. Det vore bra för styrelsen att ha någon kontaktperson bland de som är
aktiva vid vallen. Frågan är också om kommunen har något ansvar för
skötsel.
Ekonomi: föreningen gick med vinst 2 174 kr förra året. Vi har drygt 23 000 i
kassan. Börje har gjort ett utkast till budget för 2015. Vi föreslår några
ändringar, framför allt att utgifter för nödvändig upprustning av Kättilsvallen
hamnar i budgeten. Det som behöver göras är bl.a. bortforsling av det
överblivna konstgräset och nya nät till fotbollsmålen.
4. Grannsamverkan
Grannsamverkansgruppen har möte 3 februari. På agendan står bl.a. den
planerade brandsäkerhetsövningen.
5. Nästa möte
Preliminär tid för nästa möte är 23 mars, 18.30 hos Karolina
6. Övriga frågor
Karolina föreslog att vi anordnar ett tillfälle under våren då
trädgårdsintresserade kan träffas för att byta plantor, fröer och utbyta
erfarenheter. Elisabeth tipsade om att Marita Wahlström kan vara
intresserad av att hjälpa till, Karolina frågar. Frågan tas upp igen nästa möte.
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