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Protokoll från styrelsemöte 2021-04-28
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Linda Bylefors, Simon Löfgren och
Peter Hedfors (ersättare),

1.

Dagordning
En dagordning fastställdes. Peter valdes till sekreterare.

2. Föregående protokoll (210420)
Protokollet från förra veckan godkändes. Sedan dess har det upptryckta
brevet delats ut i området. Elisabeth har också kommit överens med Nils
Ingvarsson om att hon tar över ägarrollen för föreningens Facebook.
Styrelsen beslutade att även Linda B ska ha administratörsrättigheter,
tillsammans med Simon B och Mariana M.
3. Kettilsvallen
Linda och Simon berättade om ett möte med de båda boende i området som
vill jobba för utvecklingen av Kettilsvallen. De informerade om kommunens
besked och diskuterade alternativ. En möjlighet som man vill undersöka är
om man istället för skateramp kan göra en enklare pumptrack-bana på
grusplanen för cyklar, liknande det som redan finns i Barnarp. Linda och
Simon fortsätter kontakterna.
4. Årsmötet 18 maj 2021
Programmet för det digitala årsmötet, tekniken och lämpliga ansvariga
diskuterades. Peter fortsätter kontakterna med Nils Ingvarsson om info på
hemsidan och tekniken för årsmötet. Valberedningen förbereder andra
ansvariga. Elisabeth ansvarar för avtackningen efter informationen.
Elisabeth har fått offert på kopiering av nya info-blad från två företag som
kan göra detta snabbare än ArMedia nu när det blivit bråttom.
Linda och Simon lyfte några valberedningsfrågor.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Styrelsen beslutade
att fastställa årsredovisningen enligt utsänt förslag
att Peter skickar ut inbjudan via mail så snart informationsbladet är klart,
att anlita Alpist reklam för denna kopiering av materialet,
att Linda och Simon ordnar utdelningen nästa vecka,
att Elisabeth presenterar inbjudan på Facebook och Peter (via Nils) på
hemsidan
5. Nästa styrelsemöte
Tid för nästa styrelsemöte bestämdes: måndag 7 juni kl 19.00 hemma hos
familjen Hedfors.
6. Elisabeth tackade alla och avslutade mötet

Vid anteckningarna

Justerat

Peter Hedfors

Elisabeth Hedfors
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