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Styrelsemöte 2019-10-10 hos Mariana Morosanu och Simon Löfgren
Närvarande: Anna Hellqvist, Kerstin Ahlm, Elisabeth Hedfors, Peter Hedfors,
Mariana Morosanu, Simon Löfgren

1. Beslut om dagordning
Beslutat enligt förslag.
2. Föregående protokoll
Godkänns.
3. Grannsamverkan
Inget att rapportera.
4. Lekplatsen
I ritningarna ingick ett bord med tak. Detta har inte kommit på plats, men ska enligt
uppgift ha tillverkats vintern 2018. Elisabeth ber Anna Thorsén att maila Tekniska
kontoret.
5. Kettilsvallen
Inget att rapportera.
6. Trafiksäkerhet
Vilande enligt tidigare beslut. Kerstin ringer angående hålet på Lundgatan i början
av Kättilstorp. Det finns även frågetecken kring kantsten och varför man i vissa fall
har lagt asfalt ända fram för en mjuk övergång. I andra fall inte.
7. Ekonomi
123 hushåll har hittills betalat medlemsavgift för 2019
8. Rapport senaste aktivitet
Cykelfesten 14 september
– 30 personer deltog. Tält var uppsatt i Kulas Park. Där hölls förfest och efterfest.
Efterfesten var initialt tänkt att hållas i Hovslätts Hembygdsgård men med tanke på
vädret passade det bra att vara i tältet även för detta. Överlag vad det väldigt lyckat.
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Det finns lite tankar kring att göra om detta nästa år. En fundering är vilken
tidsperiod, kanske i maj men då är många ofta ganska uppbokade. I augusti så är
det å andra sidan oftast ganska varmt. Golfturneringen i Kättilstorp är alltid 2:a
helgen i september. Första lördagen i september nästa år är den 5:e september.
Det går att organisera så att alla som anmäler sig och får en uppgift tilldelat till sig.
Detta avlastar ”ledningsgruppen” som har huvudansvaret. Vad det gäller lokalen så
finns det fördelar att inte använda sig av tält och istället använda en permanent
lokal. Golfrestaurangen kan gå att hyra även om krögaren har varit skeptisk.
Rickard Sörman kan tänka sig att höra med krögaren då han känt honom sedan
långt tillbaka.
Det finns 485 kr kvar från de insamlade pengarna, 150 kr/par. Styrelsen har för
avsikt att använda dessa till nästa års cykelfest. Pengarna först över till föreningens
konto.
Styrelsen beslutar att försöka anordna cykelfesten 2020 den 1:a helgen i september,
den 5 september 2020.
9. Planering av nästa aktivitet
Resa till Ullared – den 20:e oktober. 27 personer har hittills betalat. Det finns lite
plats över, cirka 5-7 personer tillkommer. Blir ungefär samma antal som 2018.
Fakturan från bussföretaget ska gå direkt till kassören.
Inför budget så kommer styrelsen att hantera frågan om subventionsnivån för
bussresan. Höjd avgift är ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att
differentiera avgiften för boende i området kontra icke boende.
10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Angående Facebook-sidan som styrelsen har. Enligt föregående styrelsemöte har
Elisabet och Peter pratat med Nils som administrerar sidan. Enligt uppgift från Nils
finns vissa begränsningar då sidan inte är optimal för att skapa den delaktighet som
styrelsen efterfrågar. Det kan finnas möjlighet att koppla ihop sidan med Facebookgruppen ”Vi som bor i Kättilstorp”. Ett annat alternativ kan vara att starta en ny
grupp som är mer lämpad för att uppnå den delaktighet som styrelsen efterfrågar.
Mariana, Anna och Simon har tilldelats redaktörsbehörighet. Mariana och Simon
utreder hur frågan om FB-gruppen bäst kan lösas.
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11. Nästa möte
Styrelsen förlägger nästa styrelsemöte till torsdagen den 14 januari 2020, klockan
18.30 hos Peter och Elisabeth Hedfors.
Årsmöte brukar normalt hållas i mars 2019. Senaste hölls den 12 mars 2019.
Styrelsen föreslår att förlägga nästa årsmöte till den 4 alternativt 11 mars 2020.
Plats är hembygdsgården i Hovslätt. Elisabeth kontaktar föreningen. Som tema
tänker vi oss att få veta lite mer om historien i vårt område. Preliminärt tema: ” En
resa tillbaka till 50- och 60talets Kättilstorp”. Sverre Brosström är duktig på detta
och Peter kontaktar honom. Kanske vi kan fixa lite musik från samma tid?
12. Övriga frågor
Vår styrelsemedlem Lennart Ekstrand har avlidit. Familjen har fått en hälsning från
föreningen att en gåva (500:-) satts in till Erikshjälpen där Lennart var aktiv som
volontär.

________________
Datum, plats

_____________

________________

Elisabeth Hedfors, ordf

Simon Löfgren, sekr
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