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Protokoll från styrelsemöte 2020-01-22
Närvarande: Elisabet Hedfors (ordförande), Simon Löfgren (sekreterare), Börje
Hillfelt, Anna Hellqvist, Kerstin Ahlm och Peter Hedfors.
Agenda
1.

Beslut om dagordning
Beslut enligt förslag.

2.

Föregående protokoll
Godkänns.

3.

Grannsamverkan
Inget att rapportera.

4.

Lekplatsen
Anna Thorsén har skrivit till tekniska kontoret angående bord med tak och
sittplats, vilket utlovats i ritningen men inte kommit på plats än. Anna har
skrivit relativt nyligen så svar väntas framöver.

5.

Kettilsvallen
Inget att rapportera. Har inte gått att spola.

6.

Trafiksäkerhet
Inget att rapportera.

7.

Ekonomi
Diskuteras främst i samband med årsmötet.

8.

Rapport från senaste aktivitet
Ullared 20 oktober – 30 betalande. På fakturan har företaget dragit av för
de personer som åkte med bussen men som inte är medlemmar i
föreningen.

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

9.

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Simon Löfgren

2020-01-22

2 (3)

Planering av nästa aktivitet
Årsmötet, 4 mars 2020, kl. 18.30. Hembygdsgården i Hovslätt. 900kr hyra.
Programmet – Tema är Kettilstorp på 50- till 60-talet. Sverre Broström
kommer att hjälpa till med detta. Därefter följer årsmötet. Förslagsvis tas
spellista fram med låtar från 50- till 60-talet. Anna tar fram en spellista.
Fika – Istället för ost och fralla bjuder vi på ost, kex, frukt osv.
Ansvar:
Börje – Kaffe, inbjudan till årsmötet (bok om Kättilstorp finns att köpa)
Anna– servetter, tallrikar, pappmuggar
Elisabeth/Peter – Mjölk, tepåsar, (vattenkokare), dekoration och ljus
Kerstin – Ost, frukt, kex, vindruvor, melon, äppelcider, juice
Förslag till dagordning till årsmöte
Ordförande för mötet – än finns inget förslag på ordförande.
Styrelsen – Två platser finns att fylla. Lennart har gått bort och Johanna ska
avtackas. Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag.
Arbetsplan 2020 –

•
•
•
•
•
•
•
•

Nationaldagen, Anna och Thomas Torsén tillfrågas om detta.
Elisabeth har varit hos Ekholms Färg. De var positivt inställda till en
aktivitetskväll. Preliminärt är det april som gäller.
Framöver kanske det kan vara trevligt med en aktivitetskväll inom trädgård,
främst aktuellt för 2021.
Cykelfest – Första helgen i september är planerat.
Ullared – Oktober planeras även detta år.
Trafiksäkerhetsgrupp – Stryks tillsvidare. Ingen har visat intresse.
Grannsamverkan – Kvar.
Historik om området och föreningen? Stryks tillsvidare. Lennart var drivande
och ingen annan i styrelsen är beredd att ta över ansvaret.
Årsredovisning – Skrivs av ordföranden och ersättare till ordföranden.
Ekonomisk redovisning och förslag till budget – angående posten övrig
aktivitet så höjs denna till 6 000 kr. ”Övrig aktivitet” byts till
”Medlemsaktivitet”. Förslag är att sponsring utgår till föreslagen aktivitet på
Ekholms. Annan aktivitet kan t ex vara grillning vid Kettilsvallen. I övrigt
föreslås ett antal ytterligare förändringar.
Medlemsavgift 2021 – Föreslås oförändrad 150kr.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m)
Inbjudan – Delas ut under februari. Kerstin och Simon delar ut inbjudan.
Peter och Börje gör inbjudan inklusive inbetalningskort. Anmälan om
möjligt 26 februari, dvs. 1 vecka innan årsmötet den 4 mars.
11. Nästa möte
Föreslås på årsmötet.
12. Övriga frågor
Inget.

Kettilstorp dag som ovan

Justeras

Simon Löfgren, sekreterare

Elisabeth Hedfors, ordförande

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

