
Årsmötesprotkoll fört den 18 februari 2010 

Kettilstorps Villaförening  

Plats Golfklubbens lokaler Kättilstorp 

 

 

 

1. Ordförande Patrik Rostedt hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Till ordförande för mötet väljs Patrik Rostedt 

3. Sekreterare för mötet Marcus Gustafsson till justeringsman väljs Kristna     

Lagerqvist. 

4. Dagordningen godkänns och fastställs.  

5. Kallelsen godkänns. 

6. En röst per fastighet, den röstlängden fastställs 

7. Verksamhetsberättelsen läses av Patrik R. Kristina L redovisar för 

föreningens ekonomiska rörelser under året. 

8. Revisionsberättelse av revisor. 

9. Ansvarsfrihet för styrelse beviljas av mötet. 

10. Till ordförande för kommande år valdes Peter Fransson 

Och till vise ordförande valdes ingen på mötet och det lämnas till 

styrelsen att ordna detta internt. 

11. Till kassör valdes Kristina Lagerqvist på 2år. 

12. Till sekreterare valdes ingen utan det blir ambulerande inom styrelsen. 

13. Omval av styrelsemedlemmar. 

 Stefan Fransson sittande 2år 

 Åsa Smedberg sittande 2år 

 Björn Petterson valdes på 2år 

 Pernilla Lorenzon valdes på 1år 

 Marcus Gustafsson valdes på 1år 



14. Till revisor valdes Peter H 

15. Vald att agera valberedning eller utse en sådan blir styrelsen. 

 

16. Arbetsplan 2010  

- Gemenskap 

 - Försommar fest 9/5 13:00 

 - Bad 20/3 14-15:00 

- Trafiksäkerhet 

- Blomlådor – föreningen ”sponsrar” med ersättning för jord och 

blommor. 

- Hastigheter 

- Övergångsställen försök görs av föreningen att påverka 

kommunen att skapa ordning gällande övergångsställe vid Netto 

- Närmiljö 

- Idrottsplatsen information om vad som är på gång ges av Peter 

F. Bl.a. Grillplats högre sarger på kortsidorna. Namngivning av 

idrottsplatsen blir förmodligen under försommarfesten. 

- Anslagstavlan Peter H kommer hålla lite ordning på denna 

förutsatt att styrelsen sätter upp regler och riktlinjer. 

- Lekparken påtryckning på kommunen sker här kontiunerligt. 

Förslag om namnlista till ansvariga kommer upp 

- Busslinjer – Kontakt ang. den indragna linje 19 där kontakt med 

länstraffiken hålls kontinuerligt av styrelsemedlemmar för att 

påverka så detta förbättras. 

- Grannsamverkan – Rapportera in sådant som händer i området både stort 

och smått. 

- Webbsidan är ”ny” då tidigare webbhotell lagts ner.  

- Budget drogs redan under punkt 7. Frågor kommer upp ang. att det läggs 



undan en pott för ev. upprustning av lekpark. Det är egentligen kommunens 

ansvar. Åsa har kontakt med kommunen för att driva frågan. Budgetten 

godkänns av mötet. 

18. Medlemsavgift för 2010 fortsatt 100kr 

19. Motioner inget utöver det som dragits i punkterna ovan. 

 

 

20. Övriga frågor 

a) Tomträtter. Förslag är taget på kommunen, att under 2010 

skall alla tomträttsinnehavare få erbjudande om friköp av sina 

tomter till en rabatt på ca 25% som gäller detta år. Innan 15/11 

skall önskemål om att friköpa sin tomt skriftligen nått kommunen. 

Detta erbjudande skall kommunen skicka ut till alla berörda någon 

gång under 2010 Denna information hålls av Henrik Severed som 

bor på Lundgatan 18, om någon har några frågor ställer han upp 

och försöker förklara. Beslutsunderlagen kan komma läggas ut på 

villaföreningens hemsida då dessa är publika handlingar. Det går 

också vända sig till Villaägarnas riksförbund om frågor uppstår. 

Priset för friliggande tomter 400000kr och för radhustomter 

245000kr. Kontaktperson på kommunen är Linda Helte. 

 

21. Mötet avslutas 

 

Och kvällen fortsätter med en uppskattad Brandinformation från Brandia. 

 

Vid protokollet 

 

Marcus Gustafsson 



 
Justeras av:  Kristina Lagerqvist Kättilstorp den 18 februari 2010 


