AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Anna Thorsén

2022-01-19

1 (2)

Protokoll från digitalt styrelsemöte 2022-01-19
Närvarande: Elisabeth Hedfors, Kerstin Ahlm, Linda Bylefors, Simon Löfgren och
Anna Thorsèn

1. Dagordning
Dagordningen fastställdes. Anna valdes till sekreterare.
2. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns
3. Planering inför årsmötet
Elisabeth har varit i kontakt med de tjänstemän som var med och
informerade under förra årets årsmöte. De har möjlighet att delta 1:a
alternativt 2:a mars.
Diskussion förs om huruvida vi skulle bjuda in Tekniska kontoret för att
informera kring Pumptrack-banan. Vi kommer dock överens om att det
fortfarande är i sin linda och att vi lugnar oss med detta.
Tid för årsmötet blir: 1:a mars klockan: 18.30.
Anna tillfrågar Linda Påhlsson om hon kan vara moderator även den här
gången.
Vi kommer överens om att göra inbjudan både i mail- och i pappersform.
Styrelsen kommer att träffas vid ytterligare ett tillfälle för att mer i detalj
planera årsmötet.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som skulle kunna vara
intresserade av att vara med i styrelsen alternativt i någon av våra
arbetsgrupper. Mariana har meddelat att hon inte vill fortsätta.
4. Utskick
En inbjudan till årsmötet behöver skickas ut. På sidan två i inbjudan kommer
vi att marknadsföra våra olika arbetsgrupper: Grannsamverkan, Cykelfesten,
Lekplatsen, Loppisen, Odling, Ullared, Kettilsvallen, Nationaldags-gruppen.
Vill man vara med i någon av arbetsgrupperna kan man anmäla sig till infomailen.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Anna ordnar framsidan av inbjudan. Peter och Elisabeth skriver ihop info
kring arbetsgrupperna.
Elisabeth kollar lämpligt tryckeri.
Simon, Linda och Kerstin kan dela ut. Bra om vi kan få ut inbjudan så snart
som möjligt.
5. Ekonomi
Peter och Elisabeth har haft kostnader för utskrifter till anslagstavla,
protokoll mm.
Styrelsen beslutade att 569kr kommer att utbetalas till dem för bläckpatroner
till skrivaren.
6. Kättilsvallen
Linda har vidarebefordrat mail från Tekniska kontoret kring en eventuell
Pumptrack-bana. Förslag kommer på sittplatser mellan rinken och banan.
Gärna en med tak.
Linda och Simon pratar vidare med Stefan och Daniel som kom med
förslaget kring banan. Finns det några fler specifika önskemål?
I mailet framkommer att det är Tekniska kontoret som har ansvar för
Kättilsvallen – målen och basketkorgarna. Linda framför önskemål kring
lägre basketkorgar, för de yngre barnen, på kortsidorna av planen.
7. Avslutning
Tid för nästa möte: tisdagen den 15/2-2022 kl: 18.30.
Peter tackade alla och avslutade mötet.
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