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Protokoll årsmöte 2012-02-28 
 

§1.  Årsmötet inleds med att Jonatan Wetterlind och Mattias Nilsson från Polisen 

 informerar om grannsamverkan mot brott, den senaste tidens villainbrottsvåg, hur 

 polisen arbetar för att komma åt ligorna och vad man kan göra för att minska risken 

 att bli drabbad.  

§2.  Ulrika Nilsson förklarar årsmötet öppnat.  

§3.  Peter Hedfors väljs till mötesordförande.  

§4.  Elin Ingvarsson väljs till mötessekreterare. Tomas P Thorsén väljs att, jämte 

 mötessekreterare och mötesordförande, justera protokollet.  

§5.  Föreslagen dagordning fastställs.  

§6.  Kallelse skall enligt stadgarna vara berörda hushåll till handa senast två veckor innan 

 årsmöte. Kallelsen till årsmötet godkänns.  

§7.  Röstlängden fastställs med en röst per vid årsmötet närvarande hushåll. Dessa 

 antecknas på separat lista.  

§8. Elin redogör för styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Avgående 

 kassör Kristina Lagerkvist redovisar bokslutet.  

§9.  Mötesordföranden läser revisionsberättelsen.  

§10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

§11. Till ny ordförande väljs Elin Ingvarsson på 2 år.  

 Till ny vice ordförande väljs Elisabeth Hedfors på 2 år.  

§12. Till ny kassör väljs Börje Hillfeldt på 2 år. Börje är ej styrelsemedlem, utan kommer att 

 rapportera ekonomin till styrelsen.  

§13. Till ny sekreterare väljs Erik Åkesson på 1 år.  

§14.  Följande väljs till styrelseledamöter:  

 Nyval på 2 år - Anna Thorsén. Ersättare för Anna - Tomas P Thorsén.  

  Kerstin Ahlm.  Ersättare för Kerstin - Martin Ahlm.  

  Andreas Bengtsson 
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 Omval på 1 år - Ulrika Nilsson. Ersättare för Ulrika - Jan Samefors 

    Kristina Lagerkvist 

§15.  Till ny revisor väljs Ulf B Sjöberg på 1 år.  

§16.  Den nya styrelsen ges mandat att agera valberedning inför årsmötet 2013.  

§17. Angående arbetsplan för 2012 diskuterades följande på årsmötet:   

 

 Grannsamverkan 

 Den nya styrelsen har för avsikt att under 2012 arbeta med att återinföra 

 grannsamverkan. Kerstin Ahlm kan tänka sig att hålla i en arbetsgrupp för dessa frågor. 

 Fler gruppmedlemmar behövs och den som är intresserad är välkommen att kontakta 

 Kerstin. Mattias Nilsson kommer vara delaktig i gruppen som kontaktperson gentemot 

 polisen. Kristina Lagerkvist kollar om hon har grannsamverkan-klisterlappar kvar.  

 

 Gemenskapsaktiviteter 

 Förslag om att ha en vårfest med loppis. Vid dåligt väder kan vi använda oss av 

 föreningens partytält.  

 Responsen på Ullaredsresan som gjordes i september var mycket god bland de som 

 åkte med. Förslag finns om att anordna en ny resa till hösten.  

 

 Utveckling av lekplatsen och Kettilsvallen 

 Elisabeth Hedfors berättar hur arbetet går med lekplatsen och kontakterna med 

 kommunen. Inga pengar alls finns anslagna för upprustning av kommunens lekplatser 

 under 2012. En möjlighet finns att föreningen söker pengar ur olika fonder och sedan 

 donerar dessa medel till kommunen för att utrusta vår lekplats. Det påpekas att de 

 som friköpt sina tomter har betalat ganska mycket till kommunen det senaste året och 

 att det är svagt att kommunen inte kan återgälda området genom att rusta upp 

 lekplatsen (även om vi är medvetna om att detta är olika kostnadsposter hos 

 kommunen). Förslag om att eventuella pengar som föreningen kan erhålla ur fonder 

 överlämnas till kommunen vid tillfälle när vi dessförinnan har kontaktat media. Detta 

 för att framhålla att vi får skänka pengar för att få vår lekplats upprustad trots att 

 kommunen fått in en bra slant från Kettilstorpare.  

 

 Trafiksäkerhet 

 Det är generellt höga hastigheter på området. Blomlådorna som vi har verkar vara den 

 möjlighet som står till buds att hålla hastigheten nere. Det är inte alla blomlådor som 

 har varit så välskötta det sista året. Här behövs en uppryckning. Vägbulor diskuteras, 

 men detta är något som föreningen frågat kommunen om tidigare och som 

 kommunen sagt bestämt nej till.  
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 Förutom hastigheter är det även viktigt att vi funderar över hur vi och våra besökare 

 parkerar på området. Om möjligt skall dina besökare parkera på din villauppfart eller 

 använda de parkeringar som finns vid Kulas park. Detta för att räddningstjänsten skall 

 kunna komma fram vid utryckning.  

§18. Förslaget till budget för 2012 godkänns.  

§19. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 100kr per hushåll behålls även för 2013.  

§20. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.  

§21. En hundägare har noterat att endast en hundlatrin finns på området (vid Kettilsvallen). 

 Styrelsen får kontakta kommunen för att se om det finns möjlighet att få upp 

 ytterligare någon hundlatrin, förslagsvis vid Kulas park.  

Mötesordföranden informerar om de rabatter som medlemmarna har, som även finns 

uppräknade på hemsidan.  

§22. Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.  

 

 

______________________________ 

Elin Ingvarsson (mötessekreterare) 

 

______________________________ 

Peter Hedfors (mötesordförande) 

 

______________________________ 

Tomas Persson Thorsén (justerare) 
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Protokoll årsmöte 2012 
 

(Utdrag ur årsmötesprotokoll för inlämning för firmateckning. Föreningens firma tecknas av 

ordförande och kassör var för sig.) 

------------------------------------------- 

..... 

§11. Till ny ordförande väljs Elin Ingvarsson på 2 år.  

 Till ny vice ordförande väljs Elisabeth Hedfors på 2 år.  

§12. Till ny kassör väljs Börje Hillfeldt på 2 år. Börje är ej styrelsemedlem, utan kommer att 

 rapportera ekonomin till styrelsen.  

..... 

---------------------------------------- 

 

 

______________________________ 

Elin Ingvarsson (mötessekreterare) 

 

______________________________ 

Peter Hedfors (mötesordförande) 

 

______________________________ 

Tomas Persson Thorsén (justerare) 

 

 

 


