
-^••Kettilstorps 
' ''ilvillaforening 

Protokoll fran arsmote 2021-05-15 

A g e n d a 

1. Elisabeth Hedfors halsar valkomna t i l l arsmotet och paminner om vilken 
forman det ar att leva i ett demokratiskt land dar vi bar mojlighet att 
paverka vad som hander i var narhet. Pa grund av pandemin halls motet i ar 
digitalt. 

Motet inleds med att Stefan Lind, chef for oversiktlig planering pa 
Jonkopings Kommun, och Mattias Karlsson, projektledare for 
"Utbyggnadsstrategi 200 0 0 0 " , presenterar forslaget t i l l ny oversiktsplan. 
Forslaget ska forbereda for den forvantade befolkningsokningen i 
kommunen genom att planera for nya bostadsomraden. I Kattilstorp 
planeras for ett nytt stadsdelscentrum med 3 5 0 0 nya bostader och 1 0 0 0 
arbetsplatser, bland annat genom att golfbanan bebyggs. Nar jarnvagen 
forsvinner kan banvallen anvandas for kollektivtrafik i form av sparvagn 
eller buss. 

Om forslaget antas tar det minst 5-10 ar innan man kan borja bygga. Fram 
t i l l 24 j u n i har allmanheten mojlighet att tycka t i l l , bland annat via ett 
formular pa kommunens webbplats. Det gar ocksa att stalla fragor direkt t i l l 
Stefan och Mattias. Forslaget ska sedan ut pa granskning fram t i l l nasta var 
och forst i September 2022 beraknas Kommunfullmaktiga ta beslut. 

2. Elisabeth Hedfors forklarar arsmotet oppnat. 

3. Linda Palsson valjs t i l l motesordforande. 

4. Erik Akesson valjs t i l l motessekreterare. Simon Lofgren valjs att, jamte 

motessekreterare och motesordforande, justera protokollet. 

5. Erik Akesson valjs t i l l referent. 

6. Foreslagen dagordning faststalls. 
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7. Kallelse skall enligt stadgarna vara berorda hushall t i l l handa senast tva 
veckor innan arsmote. Kallelsen t i l l arsmotet godkanns. 

8. Rostlangden faststalls med en rost per vid arsmotet narvarande hushall. 
Dessa ar 24 stycken och antecknas pa separat lista. 

9. Viktiga delar av verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse for det 
gangna aret presenteras. 

10. Petrus Ekbladh presenterar revisionsberattelsen. 

11. Arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2020 

12. Elisabeth Hedfors valjs om som styrelseordforande pa 1 ar. 
Anna Thorsen valjs som vice styrelseordforande pa 1 ar. 
Simon Lofgren valjs om som styrelseledamot pa 2 ar. 
Peter Hedfors valjs om som ersattare for Elisabeth Hedfors pa 1 ar. 
Mariana Morosanu valjs om som ersattare for Simon Lofgren pa 2 ar. 
Sedan forra arets mote ingar Kerstin Ahlm och Linda Bylefors i styrelsen 
(valda pa tva ar). 

13. Borje Hillfelt valjs om som kassor pa 1 ar. 

14. Petrus Ekbladh valjs om som revisor pa 1 ar. 

15. Mariana Morosanu, Linda Bylefors och Simon Lofgren valjs t i l l valberedning. 

16. Foreningens arbetsplan f^r aret och de olika arbetsgrupperna verksamhet 
presenteras. Arbetsgrupperna ar: 
Kettilsvallen: kommunen har tillfragats om mojligheten att anlagga en 
"pump track" pa den del som nu ar grusplan. Kommunen ar positiv men 
beslut ar inte taget an. Vissa pa motet hade invandningar mot forslaget och 
tyckte att den nuvarande grusplanen hade fler anvandningsomraden. 
Styrelsen och ovriga intresserade far fortsatta diskutera saken. 

Aktivititetskvall pa Ekholms farg: kan forhoppningsvis anordnas efter 
sommaren. 
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Ullaredsresa: om smittolaget tillater sa blir det en resa t i l l hosten. 

Grannsamverkan mot brott: planen ar att under aret utveckla arbetet i 
gruppen. 

Nationaldagen: firande med glass planeras som vanligt i lekplatsen. 

Parkloppis: planeras lordag 28 augusti. Tips och ideer tas garna emot. 

Arbetsplanen godkanns. 

17. Peter Hedfors presenterar forslaget t i l l budget for 2021. Forslaget godkanns. 

18. Medlemsavgiften for 2022 faststalls t i l l 150 kr per hushall. 

19. Inga motioner har inkommit t i l l styrelsen infor arsmotet. 

20.1nga ovriga fragor fmns att ta upp. 

21. Motesordforande forklarar motet avslutat. 

Erik Akesson (motessekreterare) 

Linda Palsson (motesordforande) 

Simon Lofgren (justerare) 
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