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Protokoll fran styrelsemote 2019-02-19
Narvarande: Peter Hedfors, Andrea Stjame, Kerstin Ahlm, Lennart Ekstrand och
kassor Borje Hillfelt (adjungerad).
1.

Beslut om dagordning
Lennart halsade alia valkomna till sig. Dagordningen godkandes

2. Val av motesordforande och sekreterare
Bade ordforande Elisabeth och vice ordforande Johanna hade fait
fbrhinder. Peter valdes till motesordforande och Lennart till sekreterare.
3.

Foregdende protokoll
Foregdende protokoll fran 2019-01-15 gicks igenom och godkandes.

4.

Infor ^smotet: Verksamhetsberattelse
Peter laste upp ett utkast till verksamhetsberattelse for 2018. Nagra
andringar gjordes. Peter lovade maila ut reviderat utkast for evytterligare
synpunkter innan den laggs ut pa hemsidan.

5.

Ekonomisk redovisning
Boije gick igenom resultatrakningen for 2018.

6.

Budget for 2019
Borje gick igenom ett forslag som godkandes efter vissa justeringar. Innan
forslaget laggs ut behover Elisabeth och Johanna fa mojlighet att ha
synpunkter.

7. Val
Peter presenterade laget i valberedningens forberedelser. Mojliga nya
styrelseledamoter diskuterades.
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Dagordning inkl arbetsplan
Forslag till dagordning inU arbetsplan diskuterades infor irsmotet.

9.

Upplagg &rsmotet, fika mm
Arsmotet halls 190312 p i Hovslatts hembygdsgard. Inbjudan trycks nu.
Andrea och Lennart lovade gora utdelningen denna g&ng. Ansvariga pa
socialforvaltningen for arbetet pa Kettilstorps gUrd har accepterat att ge
information pa motet.
Andrea lovade ta ansvar for inkop for 30 pers av kex, ost, engSngsartiklar
for serveringen mm. Beslut togs att servera kaffe och te, inte bara kail diyck.
Ansvaret fordelades.
Lennart lovade hamta nyckel i forvag. Alia mots for forberedelse kl 18.

10. Nasta styrelsemote
Nasta mote blir styrelsens konstituerande mote, efter drsmotet. Tid bestamd
vid Srsmotet.
11.

Ovrigafr&gor
Skadegorelse pa Kettilsvallen diskuterades.
Det vore intressant om vi kunde tillsatta en grupp som kan titta tillbaka i
tiden for viiiaforeningen och omradet Kettilstorp.
Lekplatsen fungerar bra med nojda foraldrar och bam.
Till Kettilsvallen ar nya hockeymM inkopte. Kommunen kontaktas ang
snorakor.
Vid protokoUet

Justeras

Lennart Ekstrand

Peter Hedfors
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