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Protokoll fran styrelsemote 2018-10-23
Peter Hedfors, Johanna Severed, Andrea S^ame, Lennart Ekstrand.

Beslut om dagordning
Johanna halsade alia valkomna. Eftersom Elisabeth
forhinder ledde hon
motet. Dagordningen godkandes. Peter valdes till sekreterare.
2.

Foreg^ende protokoll
ProtokoUet fran 2018-05-22 godkandes. Motet 2018-08-29 stalldes in p g a
att sa manga fatt forhinder.

3.

Grannsamverkan
Inget nytt. Peter lovade hora med Samuel om han kan sammankalla.
Henrik Severed har startat en sluten diskussionsgrupp om omradet. Vi
konstaterade att han har falla ansvaret for vad som hander i gruppen. Den
ar inte foreningens ansvar.

4-

Lekplatsen
Invigningen av lekplatsen den 29 September blev mycket lyckad!
Ca 100 personer i alia aldrar deltog. Elisabeth Hedfors intervjuades i
lokalradion.
Onskan har kommit om nat bakom sodra malet. Kommunen vill inte bygga
nat dar eftersom de ofta gar sonder och da blir farUga. Den som vill kan
framfora onskemal till kommunen men fbreningen gor inte mer nu.
Kettilsvallen
Lennart har kontrollerat att tva snorakor ar trasiga, en fungerar.
Peter har talat med spolningsansvarige Mark. Han fortsatter ha detta ansvar
och samordnar vanner i spolningsgruppen. Han vet att han kan aterkomma
om inkop behovs, om inte kommunen hjalper till med material.
Valberedningen har motts men inte hittat nya intresserade an. Man ^ r
undersoka mqjhghet att fa igang en Kettilsvallsgrupp infor nasta var.
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Trafiksakerhet
Lennart har kontaktat David Lundberg, trafikplanerare pa JLT. Denne har
lovat ta upp med KeoUs problemen med hoga hastigheter och att vissa
bussar som invantar tid vid busshallplats med refug.
Lennart har ocksa kontaktat MaUn Hallberg pa Jonkopings kommun som
gett tydliga besked om parkeringar mm: 24 timmar (vardagar) galler i hela
kommunen om inget annat sl^ltats och totalt forbud galler for parkering
med hjul pa trottoar och pa grasyta. P-fbrbud galler ocksa hela
Norrahammarsvagen utom i p-fickan.
Om kommunen eller polisen kan tanka sig att skriva relevant information
om dessa fragor och gama kommentar om regeln for tomgangskoming sk
kan foreningen ordna utdelning i omradet och affischering. Lennart lovade
tala med Hallberg om detta.

7.

Ekonomi
Boije Hillfelt har fortfarande inte fatt Nordea att andra postadress till
fbreningen, sa brev gar fortfarande till Lagerqvist. Nytt beslut om
firmatecknare skuUe underlatta.
Styrelsen beslutade att ordforande Elisabeth Hedfors f 551019 och kassor
Boije Hillfelt f 470608 fortfarande har uppdrag att vara foreningens
firmatecknare, var och en for sig.

8.

Rapport frStn senaste aktivitet
Senaste aktivitet var Ullaredsresan. Bussen blev nastan full men ingen pa
motet vet exakt antal resenarer.
Aktivitet dessforinnan var en After Work pS Golfbanans restaurang i
September. Tyvarr fick de fiesta forhinder. Styrelsen beslutar ge ordforande
i uppdrag att kopa in presentkort p i 20okr/st pa Golfrestaurangen till de 8
inbjudna nuvarande och avgSngna fortroendevalda som inte kunde komma.

9.

Planering av nasta aktivitet
Nasta aktivitet blir arsmotet. Detta planeras vid nasta styrelsemote. Det ar
bra om vi hittar annat altemativ an Golfrestaurangen denna gang eftersom
de fakturerade mycket mer an tidigare utan att vara tydliga med det innan.
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10. Information (utdelning, hemsidan. tavloma mm)
Om kommunen eller polisen ordnar information sa sker en utdelning. Annars
uppdateras bara hemsidan (Johanna kontaktar Nils) och Peter ordnar
julhalsning p& anslagstavloma.
11. Nasta mote
Nasta mote bestamdes till tisdag den 15 januari 2019 Id. 18.30 hos Kerstin
Ahlm, Kettilstorpsgatan 14.
12. ( W i g a fr&gor
Det fauns inga ovriga fragor.
Johanna tackade alia och avslutade motet.

Vid protokoUet

Justeras

r\
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