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Protokoll från styrelsemöte 2016-01-19
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Karolina Edward (sekreterare),
Emanuel Schmit, Anna Petersén, Kerstin Alm och Peter Hedfors.
Agenda
1.

Beslut om dagordning

2.

Föregående protokoll

3.

Grannsamverkan
Henrik och Roger har stigit av Grannsamverkan, Samuel och Kerstin är
fortfarande kvar. De ska ha möte 2016-01-20 där de ska göra en årsplan.
Nya skyltar ska sättas upp där gamla är trasiga eller fattas.

4.

Kettilsvallen
Isen är spolad och det är många barn och ungdomar som åker. Det finns 6st
som kan spola och Stefan är ansvarig. En skylt kommer sättas upp med
information och kontaktuppgifter till Stefan (073-535 45 79). 2 mål och en
liten skyffel är inköpta. Vi pratade om att köpa in en skylt ”Kettilsvallen” att
sätta upp vid vägen eller vid banan. Anna pratar med Anders Eriksson. Det
önskas också en soptunna vid banan.

5.

Lekparken
Karin Widerberg har gjort en interpellation som ska tas upp på fullmäktige
den 28 januari. Därefter kommer frågan besvaras på fullmäktigemötet efter
det. Journalist från JP är intresserad att skriva om lekplatsen och vad som
hänt, men vi avvaktar interpellationen.

6.

Trafiksäkerhet
Brev med synpunkter är inskickat. Ansvarig för Hastighetsöversynen är
inbjuden till årsmötet.

7.

Ekonomi
Uppdatering av budget för 2016, se bilaga.

8.

Rapport från senaste aktivitet

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Planering av nästa aktivitet
Årsmöte, förslagsvis den 16:e eller 17:e mars på Golfbanan. David Jersenius
har tackat ja till ordförande för årsmötet. Ansvarig för Hastighetsöversynen
är inbjuden men ej svarat än. Förslag på att ”Husbandet” spelar ett par
låtar. Kerstin bokar lokal, Peter skriver årsberättelse. Karolina uppdaterar
inbjudan. Elin, Karolina och Emanuel kliver av styrelsen. Fler behövs, både i
styrelsen, men förslagsvis också att kunna hjälpa till med saker som behövs
göras, det kanske är lättare att locka folk då. Emanuel och Karolina har
lovat att hjälpa till vid behov. En blänkare på FB och via mail ska skickas ut,
Karolina skickar info till Nils. Om inte fler intresserade anmäler sig är det
risk att Villaföreningen måste läggas på is.

10. Information
Diskussion om Facebook och policy gällande inlägg och språk. Elisabeth
mailar Nils om hur vi ska hantera olämpliga kommentarer på inlägg, samt
att lägga upp en info på FB-sidan om att hålla god ton och att olämpliga
inlägg kommer att raderas.
11. Nästa möte
25 februari kl. 18:30 hos Karolina.
12. Övriga frågor
Elisabet har förslag på trädgårdskurs, kanske tillsammans med Marita.

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

