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Protokoll från styrelsemöte 2015-12-01
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Anna Petersén, Peter Hedfors, Kerstin
Alm, Emanuel Schmit (sekreterare för mötet).
1. Föregående minnesanteckningar
Protokollet från senaste styrelsemötet tas på slutet av mötet.
2. Grannsamverkan
Information om Tuva. Systemet kräver engagemang i form av att någon är
"Tuva ambassadör" för att sprida information om appen och att fylla appen
med händelser. Förslagsvis Henrik eller Samuel? Kerstin tar med frågan till
grannsamverkansgruppen. Tar sedan med förslag till årsmötet. Även bra att
få med kort information om detta i inbjudan till årsmötet.
Ta med frågan om hur informationen från polisen ska spridas. Kerstin
skickar in till Nils angående nyheter som ska läggas upp på Facebook.
3. Lekplatsen.
Politiker från Kättilstorp kommer ta upp frågan om prioriteringar av
lekplatser i kommunen som en interpellation i kommunfullmäktige. Tar då
med exemplet från Kättilstorp. Kan engagera många eller få och kommer
möjligtvis tas upp redan i december. Erik tar hand om plastmöblerna över
vintern. Plastspisen håller på att gå sönder. Vi använder inte mycket pengar
nu, om ni hittar någon leksak så får ni gärna köpa in. Kvitto till Börje.
4. Kättilstorpsvallen
Vi har fått mail från kommunen om utbildning för att spola is själva.
Utbildning av kommunen den 8 december. Anna kollar med Linda Pålsson
som är intresserad.
5. Trafiksäkerhet
Hastighetsöversynen. Peter presenterade skrivelsen med förslag till
utveckling och trafikavdelningen. Peter gör justeringar och skickar in sedan
in förslaget. Ställer fråga om ändring av placering av busshållplatser separat.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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6. Rapport från genomförda aktiviteter
Ullaredsresan, det var en mindre buss. Mindre lastutrymme men gick precis,
övrigt en trevlig resa.
7. Kommande aktiviteter
Middag flyttas fram till januari. Förslag den 7 eller 14 januari.
Årsmötet
Förslag antingen den 10 eller 15 mars. Förslag att ansvarig för
hastighetsöversynen medverkar på årsmötet. Anna kollar upp och
återkommer. Kerstin har kontakt med ansvarig i restaurangen.

8. Övrigt
Rekrytering till styrelsen. Elin flaggar för att hon inte fortsätter i styrelsen
nästa år.
Information
Årsmötesprotokollet läggs upp på hemsidan. Lägg även upp övriga dokument
för styrelsen på hemsidan.

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

