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Protokoll från digitalt styrelsemöte 2021-11-23
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Kerstin Ahlm och
Linda Bylefors (sekreterare)
1. Dagordning
En dagordning fastställdes. Linda valdes till sekreterare.
2. Senaste protokoll
Protokollet från senaste mötet 2021-09-27 godkändes
3. Kettilsvallen
Linda har fått besked från kommunen om att de planerar bygga en
pumptrackbana vid Kettilsvallen och att vi ska vara med i deras upphandling
för genomförande 2022. Linda frågar kommunen efter jul igen, när och hur
detta ska genomföras
Elisabeth tar på sig att berätta för boende som inte var så nöjd över förslaget
på årsmötet tidigare.
Vad är status för ansvarsfördelning Kettilsvallen? Vem ansvarar inom
kommunen? Kultur och fritid KFF eller tekniska kontoret TK? Är det nån
speciallösning för att det är spontanidrottsplats? Föreningen har tidigare
köpt mål och isskrapa. Linda kollar upp.
4. Brevutskick
Peter har förslag på att ett brevutskick görs under början av 2022. Då kan vi
berätta om de olika sakerna som är på gång på Kättilstorp, såsom
Kettilsvallen, grannsamverkan, parkloppis m.m. I brevet kan vi i styrelsen
uppmuntra boende att engagera sig i de olika grupperna efter eget intresse
utan att vara med i styrelsen.
5. Odlingsgrupp
Elisabeth berättar om att odlingsintreserade kom fram villaföreningens bord
på parkloppisen. En notis lades ut på facebook och man frågade om
odlingsintresset. Visst intresse fanns vilket vi gärna vill uppmuntra till så

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
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Elisabeth gör en ny notis efter nyår igen för att se intresset igen och
förhoppningsvis kan en grupp skapas för att utbyta plantor och erfarenhet.
6. Årsmöte
Elisabeth föreslår datum för årsmöte, 1, 2 eller 3 mars 2022 och skickar ut
förfrågan till styrelsen. Digitalt eller fysiskt möte bestäms på nästa
styrelsemöte men det lutar förmodligen åt digitalt möte.
Tema för årsmötet är bra att fundera på. Vid ett digitalt möte är ju enklare att
bjuda in t.ex. kommunen till för att få ytterligare information kring
utbyggnadsstrategin eller pumptrackbanan. Styrelsen funderar på fler teman.
7. Nästa möte
Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till vecka 3 eller 4. Elisabeth skickar ut
förfrågan på datum till styrelsen och därefter kommer en bokning.

Elisabeth tackade alla och avslutade mötet
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