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Protokoll från styrelsemöte 2017-02-02
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Peter Hedfors (ersättare ordförande),
Linda Pålsson (sekreterare), Anna Petersén, Johanna Severed, Andréa Stjärne,
Kerstin Ahlm, Emma Rundblad Jersenius.
Agenda
1.

Beslut om dagordning
Godkännes.

2.

Föregående protokoll
Godkännes.
Johanna ska lämna in protokollet från årsmötet som hölls i mars 2016.
Vinteraktivitetsdag – isen på Kettilsvallen är spolad och detta har kommit
ut på FB.

3.

Grannsamverkan
Kerstin har mailat gruppen om frågat om det fanns något att lyfta hos
styrelsen men fick svaret att inget fanns att lyfta. Kerstin har nyligen gått
runt och tittat över alla grannsamverkansskyltar och funnit att en av
skyltarna fallit ner – hon ska åtgärda detta. Det har skapats en årsplanering
som finns att utgå från vad gäller säkerhetsvandring, Kerstin ska kolla var
denna finns – eventuellt på föreningens webbsida.

4.

Lekplatsen
Information har kommit från kommunen att vi inte finns i VIPen för
upprustning av lekplatser 2017. Om det finns några som kan hjälpa till att
stöta på kommunen ska vi anmäla dessa till arbetsgruppen för lekplatsen. Vi
räknas tillsammans med Ljungarum när det gäller bedömning av lekplatser.
Vår lekplats räknas inte som en ”områdeslekplats” utan som en
”närlekplats”. Elisabeth menar att kommunens bedömning är fel och vill
driva denna fråga vidare, hon kommer lyfta frågan med fler boende i
området.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Kettilsvallen
3 offerter har kommit in och vi väntar in 2 ytterligare. Därefter beslutas
vilken entreprenör som ska användas. Detta ska vara gjort innan årsmötet
där planering ska redovisas.
I denna grupp ingår Ulf Sjöberg Brengdal, Andrea Stjärne, Anna Petersen,
Linda Pålsson. Marc Petersen är huvudansvarig för spolning av
Kettilsvallen. Det finns 18.000:- i fondmedel plus 15.000:- i budget som
styrelsen ger arbetsgruppen utrymme att förfoga över. Styrelsen ska
informeras om beslut löpande.

6.

Trafiksäkerhet
Gångvägen till busshållsplatsen är klar förutom att det nu finns en
provisorisk anordning som kommunen kommer att rätta till.
Gångvägen mellan Kettilstorpsgatan och Norrahammarsvägen - Peter har
fått ett ärendenummer från kommunen och kommer få information om vad
som planeras för denna gångväg, där det behövs en cykelspärr.
Frågan ska ställas till grannsamverkansgruppen om det även kan ingå
trafiksäkerhetsfrågor i deras arbete.

7. Ekonomi
Resultaträkningen kontrollerades. Donation ska ändras till fondmedel. Ställ
även resultat mot budget för att förtydliga resultaträkningen. Diverse utlägg
ska specificeras. Några fler justeringar diskuterades. Peter ska prata med
Börje om ändringar av budget 2017. Beslut fattades att kassan vid 2017 års
slut ska vara 5000:-. Den stora posten kommer att gå till Kettilsvallen och
lekplatsen. Börje kommer att närvara vid årsmötet.
8.

Rapport från senaste aktiviteter.
Inget att rapportera.

9.

Planering av nästa aktivitet
Elisabeth har talat med stadsbyggnadskontoret och förväntan finns att de
ska medverka på årsmötet och svara på frågor vad gäller bygganmälan och
bygglov i vårt område. De ska även prata om planerna för Råslätt och planer
för nybyggnation i området.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Peter ska fråga Sverre om att eventuellt spela på årsmötet. Kerstin har bokat
lokalerna Kettilstorps golfbanan 15/3 kl. 18.30-21.00. Mackor är beställda
till 30 personer. Dagordningen för årsmötet fastställdes och listan för
arbetsgrupper uppdaterades. Nya intressenter till arbetsgrupper ska tas in
på årsmötet.
På årsmötet ska förslag lyftas att medlemsavgift 2018 ska höjas till 150:-.
Lista för röstlängd ska finnas på årsmötet. Peter förbereder den.
Anna ska skapa en ny inbjudan till årsmötet när temat är klart. Information
om stadsbyggnadskontoret ska komma från Elisabeth. Johanna och Kerstin
ska dela ut inbjudan så tidigt som möjligt under v. 9 men senast 1/3.
Peter ska skriva en årsberättelse – information från arbetsgrupper ska
lämnas senast 12/2. Kerstin skickar in från gransamverkansgruppen, Linda
skickar in från Kettilsvallen.
Elisabeth med Peter som ersättare är beredd att väljas om som ordförande
och Emma som vice ordförande. Johanna föreslås som omvald. Linda
kommer inte sitta med i styrelsen nästa år men kommer finnas kvar i
arbetsgruppen för Kettilsvallen. Anna och Andrea valdes för två år förra
året. Björn Stjärne föreslås vara Andréas ersättare. Ordförande för årsmötet
föreslås vara Emma med Börje som ersättare.
10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Se punkt ovan.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte fastställs till torsdag 6/4 kl. 19.00 hos Kerstin.
Styrelsens middag planeras till söndag em 23 april.
12. Övriga frågor
Tänk på att dela ut informationen inför Ullaredsresan tidigare än 2016 för
att öka antal deltagare och täcka kostnader.

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

