Protokoll årsmöte 2013-03-06
1. Årsmötet inleds med att Curt Blomdahl, chef inom missbrukarvården i
Jönköpings kommun, och Joel och Milene från bostadssociala gruppen
berättar om verksamheten vid Kättilstorps Gård.
2. Elin Ingvarsson förklarar årsmötet öppnat.
3. Peter Hedfors väljs till mötesordförande.
4. Erik Åkesson väljs till mötessekreterare. Börje Hillfeldt 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. Röstlängen fastställs med en röst per vid årsmötet närvarande hushåll.
Dessa är 15 stycken och antecknas på separat lista.
8. Elin redogör för styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Börje redovisar bokslutet.
9. Mötesordföranden läser revisionsberättelsen.
10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
11. Följande väljs till styrelseledamöter:
Nyval på 1 år: Peter Hedfors (ersättare för Elisabeth Hedfors)
Omval på 1 år: Ulrika Nilsson
Omval på 2 år: Erik Åkesson. Erik väljs även om till sekreterare på 2 år.
12. Ulf Sjöberg väljs om till revisor på 1 år.
13. Den nya styrelsen ges mandat att agera valberedning inför årsmötet
2014.
14. Angående arbetsplan för 2013 diskuterades följande på årsmötet:
Grannsamverkan:
Gruppen för grannsamverkan skapades efter förra årsmötet och har
under 2012 bl.a. arbetat upp kontaktvägar mot polisen. Under 2013
planeras en trygghetsvandring i området för att upptäcka ställen där
säkerheten kan förbättras, t.ex. genom ny belysning. Förslag på
förbättringar kan också lämnas till Henrik Severed eller Samuel
Wikström.
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Gemenskapsaktiviteter:
Både 6 juni-festen och Ullaredsresan var uppskattade aktiviteter förra
året och förslaget är att arragngera dessa igen 2013. Förslag på ytterligare
aktiviteter är välkomna.
Utveckling av lekplatsen:
Arbetet med att ta fram en plan för utveckling av lekplatsområdet
fortsätter i samarbete med kommunen. Om möjligt kommer finansiering
till redskap att sökas i fonder och redskapen kan sedan skänkas till
kommunen.
Fibernät:
Besked från Jönköpings Energi om kostnad för att ansluta till fibernät
kommer inom kort. Därefter kan man sätta ihop en intressegrupp som
kan arbeta med att få ihop bindande anmälningar.
Hemsidan:
Föreningens hemsida kan förhoppningsvis fortsätta utvecklas som en
alternativ väg till kontakter mellan boende och förening. På mötet kom
förslag på ytterligare historisk information som skulle kunna läggas upp.
Styrelsen undersöker detta.
Trafiksäkerhet:
Styrelsen fortsätter arbeta för trafiksäkerheten i området, bl.a. genom att
försöka få kommunen och polisen att vidta åtgärder för att se till att
hastighetsgränsen på Norrahammarsvägenefterlevs.
15. Förslaget till budget för 2013 godkänns.
16. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 100 kr per hushåll behålls
även för 2014.
17. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.
18. Det behövs en papperskorg vid gångvägen mittemot Netto, där det ofta är
skräpigt. Styrelsen får i uppdrag att kontakta kommunen angående detta.
19. Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
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_______________________
Erik Åkesson (mötessekreterare)

_______________________
Peter Hedfors (mötesordförande)

_______________________
Börje Hillfeldt (justerare)
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