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Protokoll från styrelsemöte 2019-04-25
Närvarande: Elisabeth och Peter Hedfors, Kerstin Ahlm, Lennart Ekstrand, Magnus
Persson och Anna Hellqvist
1.

Beslut om dagordning
Elisabeth välkomnade oss till mötet och förde över ordförandeskapet för
detta möte till Peter. Dagordningen godkändes och Anna valdes till
sekreterare.

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2019-02-19 gicks igenom.

3.

Grannsamverkan
Kerstin berättade att en säkerhetsvandring har gjorts på området. Hon har
tagit kontakt med kommunen som ska komma hit och kontrollera de saker
som gruppen upptäckte. Deras protokoll ska läggas upp på hemsidan under
styrelsen. Hon berättade också att flera bilar har fått parkeringsböter i
området.

4.

Lekplatsen
Nu när lekplatsen är ombyggd beslutade vi att lägga gruppen i viloläge på
obestämd tid. Elisabeth har fått fråga från en förälder om att köpa in en
kratta till lekplatsen. Vi beslutade att bekosta inköpet men det är upp till
föräldern att köpa in den.

5.

Kettilsvallen
Några föräldrar har köpt in två stycken begagnade men väldigt hållbara mål.
Elisabeth ska kolla med dem hur man kan göra våra gamla snörakor bättre
och ordna bättre förvaring.

6.

Trafiksäkerhet
Vi beslutar att denna grupp läggs i viloläge, tills någon visar intresse för att
få igång gruppen.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Ekonomi
En rapport från vår kassör var att den 15 april var det 97 stycken hushåll
som hade betalat in medlemsavgift till villaföreningen. Vi beslutar att det
ska skickas ut påminnelse till dem som ännu inte betalt. Peter tar ansvar för
att lapparna tas fram och Lennart ansvarar för att dela ut dem.

8.

Rapport från senaste aktivitet
Årsmötet hölls i Hovslätts Hembygdsgård den 12 mars och det var bra
uppslutning (ca 25 pers). Fikat bestod av ost, kex, kaffe, te och saft vilket var
väldigt uppskattat. Lokalen är bra för kommande möten.

9.

Planering av nästa aktivitet
a. Vi firar nationaldagen 6 juni på lekplatsen. Anna och Tomas Thorsén
ansvarar för detta, som de gjort tidigare år.
b. Anna H berättar om att en Cykelfest håller på att planeras tillsammans
med Lisa Samuelsson. Denna kommer äga rum i september.

10. Information
Vi diskuterade årets folder som ska delas ut under maj. Magnus och Peter
ansvarar för att sätta ihop innehållet. Vi tillfrågar om Johanna vill dela ut
tillsammans med Kerstin.
En ny inbjudan kommer att lämnas ut i höst med information om Ullareds
resa och cykelfest. Då är det bra att även nämna tomgångskörning bl a.
11. Nästa möte
Vi har tre alternativ 11, 12, 13 juni. Välkomna till Lundgatan 30E kl 18.30.
Elisabeth kollar tiderna med Johanna och Simon.
12. Övriga frågor
Sammanställer listan med kontaktuppgifter till styrelsen och grupperna.

Vid protokollet

Justeras

Anna Hellqvist

Peter Hedfors

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

