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Protokoll från styrelsemöte 2016-02-25
Närvarande: Anna Petersén, Karolina Edward, Peter Hedfors, Nils Ingvarsson,
Kerstin Alm, Emanuel Schmit (anteckningar).

1. Föregående protokoll
Inga synpunkter.
2. Information
Nils berättade angående inlägg på facebooksidan. Nils säger att det är väntat
med olämpliga inlägg. Om det är något grovt eller olagligt tas det bort direkt.
Förslaget är att aktivt moderera inlägg men inte blockera. Styrelsen anser att
det är ok att Nils modererar, tar bort inlägg eller varnar vid olämpliga inlägg.
Hemsidan fungerar som vanligt. Nils är ansvarig för hemsidan och facebook.
Nils skriver även in angående årsmötet på facebook. Nils kollar även en länk
för interpellationen idag och lägger upp på facebook.
3. Grannsamverkan
Kerstin har tagit kontakt med Samuel angående trygghetsvandring i mars.
Räddningstjänsten är med varannan gång och är med i år. Kommer ta kontakt
med både polis och räddningstjänst. Grannsamverkansappen Tuva. Markus
Paulsson på schillgatan. I appen kan man skapa ett område. Det kräver att
någon är aktiv administratör. Grannsamverkansgruppen har testat appen. De
tar kontakt med Markus om han är intresserad av att vara med i
grannsamverkansgruppen.
4. Lekplatsen
Interpellationsdebatten genomfördes under dagen. Elisabeth har under flera
år diskuterat om att lämna över ansvaret för lekplatsen. Anna har tidigare
varit ansvarig. Kommer tillsätta arbetsgrupper på årsmötet. Inväntar den nya
styrelsen. Peter frågar Karin Widerberg att komma och vara med på årsmötet
och berätta om interpellationen.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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5 kättilsvallen
Det har kommit frågor om isspolningen. Det ska vara tjäle i marken fem dagar
för att det ska vara lönt att spola. Förslag att gruppen som spolar isen även
blir ansvarig arbetsgrupp för kättilsvallen. Anna har pratat om skylten som
kommer sättas upp. Väntar med skylten till ett styrelsemöte i maj då man
förslagsvis går dit till platsen. Kerstin tar med frågan på trygghetsvandringen.
På skylten ska det stå kättilsvallen. Anna tar in en offert på grundarbete för
konstgräsplanen.
6. Trafiksäkerhet
Peter har mailat angående gångbanan, belysning och asfalteringen. Underhåll
ska för tillfället skötas av fastighetsägarna. Tekniska kommer ta över
förvaltningen efter omläggningen.
7. Planeringen inför årsmötet
Elin hälsar välkommen. Peter föreslås som moderator. Musik från start och
under fikat. Kontakt med golfrestaurangen. Peter justerar förslag till
årsmötet. Erik skriver protokoll. Projektor finns, Anna tar med dator.
Avtackning för avgående styrelsemedlemmar. Elisabeth ordnar blommor.
Dagordning och verksamhetsberättelse skrivs ut ca 30-40 st. Även budget och
redovisning trycks på AR media .
Nya styrelsemedlemmar, några har tillfrågats en har tackat ja. Även samtidigt
fråga om arbetsgrupper. Tar med punkt bildande av arbetsgrupper. Peter
sätter upp inbjudan till årsmötet på informationstavlorna.

Nästa möte är årsmötet. Träffas där kl 18.15.

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

