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Protokoll från digitalt styrelsemöte 2022-02-15
Närvarande: Kerstin Ahlm, Linda Bylefors, Simon Löfgren, Anna Thorsén och Peter
Hedfors

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Peter Hedfors hälsar från Elisabeth, som fått förhinder. Han väljs till
ordförande. Simon Löfgren som sekreterare.
2. Beslut om dagordning
Dagordning antas enligt förslag.
3. Föregående protokoll
Peter ombeds skicka ut föregående mötes protokoll.
4. Inför årsmötet
Stefan Lind, planchef på kommunen, deltar på årsmötet. Ett antal anmälda
är gjorda via infomail, 7 hushåll, 12 personer hittills utöver styrelsen.
Ingen som än så länge som lämnat intresse att ingå i någon arbetsgrupp.
Några tänkbara namn finns dock, vid behov kan en dörrknackning
genomföras.
Linda P har fått frågan om att vara moderator men kan tyvärr inte denna dag.
Henrik S, Åsa S och David eller Emma J kan vara tänkbara alternativ. Anna
tar en kontakt med Emma J och ställer frågan.
Genomgång av dagordningen inför årsmötet. Punkten ”4. Referent” tas bort
då denna bedöms överflödig, andra informationskanaler bedöms mer
relevanta.
Kort diskussion kring förslagen arbetsplan för 2022. Bedöms fortsatt
relevant samt öppnar upp för möjligheten på årsmötet att inkomma med
förslag.
Verksamhetsberättelsen är nedkortad till 1 sida. Bedöms tillräckligt.
Genom av årsredovisning, 18 000 i inkomster. 4 972 kr i kostnader. Resultat
på 13 027,85 kr. Totalt kapital 55 584 kr. Eventuellt bör medlemsavgiften
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sänkas från nuvarande 150 kr, detta för att inte ackumulera mer kapital om
det inte finns en tydlig plan för att användandet av kapitalet.
Förslag till budget för 2022 utarbetades under mötets gång.
Elisabeth får i uppdrag att köpa in mindre gåva till kommunens
representanter.
5. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Mindre felaktigheter finns på hemsidan. Peter kontaktar Nils angående
åtgärd.
6. Nästa möte
Kort möte efter årsmötet föreslås, dvs. den 1 mars 2022.
7. Övriga frågor
Kettilsvallen – Linda B redogör för den mailkorrespondens som hon haft
med kommunen. I denna har framförts diverse önskemål till två separata
grupperingar inom kommunen. En del berör spontanidrottsytan på västra
sidan av rinken. Där planerar kommunen att asfaltera. Linda har i detta
sammanhang framfört önskemål om skottramp, mer inbjudande social yta
med någon typ av växtlighet (odling, bärbuskar etc.) samt
vindskydd/väderskydd. I övrigt sittplatser och plats för ved. Grillplatsen
föreslås placeras nära vindskyddet. Boole-bana kan också vara ett alternativ,
emellertid kan detta vara mer lämpligt i Kulas Park.
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