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Protokoll årsmöte 2014-02-25
1. Årsmötet inleds med att Christer Pettersson, ansvarig för grannsamverkan
hos Polisen, berättar om sitt arbete. Han berättar bl.a. att vid inbrott i
området skickas e-post direkt till grannsamverkansgruppen. Den som vill
kan lägga till sin e-postadress till sändlistan, kontakta i så fall Kerstin Ahlm.
Christer säger också att man inte behöver tveka att ringa 112 för snabb
respons om man ser något misstänkt i området. Ett annat tips är att ta kort
på de värdefulla föremål som finns i hemmet och förvara korten på annat
ställe – det kan vara till mycket stor hjälp i kontakt med försäkringsbolag vid
brand, inbrott eller liknande.
2. Elin Ingvarsson förklarar årsmötet öppnat.
3. Peter Hedfors väljs till mötesordförande.
4. Erik Åkesson väljs till mötessekreterare. Henrik Severed 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 11 stycken och antecknas på separat lista.
8. Elin redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
för det gångna året.
9. Revisionsberättelsen läses upp.
10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
11. Följande väljs till styrelseledamöter:
Omval på 2 år: Elin Ingvarsson (väljs även om till ordförande)
Omval på 2 år: Elisabeth Hedfors (väljs även om till vice ordförande)
Omval på 2 år: Peter Hedfors som ersättare för Elisabeth Hedfors
Omval på 2 år: Kerstin Ahlm och ersättare Martin Ahlm
Nyval på 2 år: Anna Petersén och ersättare Mark Svensson
Nyval på 2 år: Carolina Arnesson
Börje Hillfeldt väljs om till kassör men ingår inte i styrelsen.
I styrelsen ingår även Erik Åkesson, vald för 2 år förra året.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Erik Åkesson

2014-03-16

2 (4)

12. Ulf Sjöberg väljs om till revisor på 1 år.
13. Den nya styrelsen ges mandat att agera valberedning inför årsmötet 2015.
14. Angående arbetsplan för 2014 diskuterades följande på årsmötet:

Utveckling av lekplatsen:
Lekplatsgruppen bestående av Elisabeth Hedfors, Emma Karlsson,
Margareta Zachrisson och Mia Enoksson har arbetat hårt under året med att
få kommunen att engagera sig i vår lekplats. För flera år sedan togs många
redskap för äldre barn bort och endast några redskap för små barn finns
kvar. Med tanke på hur många barn som bor i området bör lekplatsen
prioriteras högre än andra lekplatser som kommunen beslutat att satsa på,
t.ex. på Älgstigen.
Vi har också kunnat konstatera att den skötsel som ska ske enligt
kommunens regler inte utförs och att giftiga växter som noterats nära
lekplatsen av kommunens representant efter flera månader inte tagits bort.
Bänkar som utlovats har heller inte installerats. Vi har upprepade gånger
försökt påtala detta men har haft svårt att få något svar.
En skrivelse skickades under hösten till Tekniska nämnden med frågor om
hur lekplatserna behandlas i den nya Verksamhets- och investeringsplanen,
vilken policy man har när man bestämmer vilka lekplatser som ska satsas på
och hur denna policy ska förändras i den nya lekplatsplanen. Skrivelsen har
dock inte ens fått ett diarienummer.
Under våren fattar kommunen definitivt beslut i frågan och det är en
prioriterad fråga för oss att försöka få gehör för våra synpunkter. Ett första
steg är att träffa den nya ansvariga chefen på Tekniska kontoret.

Grannsamverkan:
Gruppen för grannsamverkan har under 2013 bl.a. genomfört en
trygghetsvandring i området med representanter från kommunen och
Polisen för att upptäcka ställen där säkerheten kan förbättras, t.ex. genom ny
belysning. Vissa åtgärder har redan tagits. Gruppen kommer under våren att
fortsätta följa upp.
Ett förslag på aktivitet är att bjuda in Räddningstjänsten för en utbildning i
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hjärt-/lungräddning, brandsäkerhet etc. Om möjligt planeras detta in en
lördag eller söndag.

Gemenskapsaktiviteter:
Både 6 juni-festen och Ullaredsresan var uppskattade aktiviteter förra året
och förslaget är att arrangera dessa igen 2014. Förslag på ytterligare
aktiviteter är välkomna.

Hemsidan:
Föreningens hemsida kan förhoppningsvis fortsätta utvecklas som en
alternativ väg till kontakter mellan boende och förening. Tips på innehåll tas
tacksamt emot.

Fixargrupp:
Styrelsen sammanställer en lista över praktiska saker som behöver åtgärdas i
området. Personer som vill ställa upp kan anmäla sitt intresse.

15. Förslaget till budget för 2014 godkänns.
16. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även
för 2015.
17. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet. Peter föreslår att vi
skickar ett referat av årsmötet till Jönköpings-Posten. Erik skriver detta.
18. Inga övriga frågor.
19. Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
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_______________________
Erik Åkesson (mötessekreterare)

_______________________
Peter Hedfors (mötesordförande)

_______________________
Henrik Severed (justerare)

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se

