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Protokoll fran arsmote 2018-02-28 

Agenda 

1. Arsmotet inleds med att Karin Emmanuelsson och Ehn Svensson fran 
Tekniska kontorets parkavdelning, Jonkopings kommun, informerar om 
nybyggnadsplanerna for lekplatsen pa Gardesgatan. 

Kommunen har fatt manga forslag och onskemal om utrustning pa 
lekplatsen fran boende 1 omradet. Foreningens lekplatsgrupp har ocksa fatt 
granska ett gestaltningsforslag. 

Malet med lekplatsen ar att den ska vara en utmanande och stimulerande 
plats for lek samt att den ska vara en motesplats i omradet. Det ska finnas 
lekredskap for bade mindre och storre barn. Det ska finnas fler sittplatser 
an nu, bland annat en sittgrupp med tak och med tillganglighet for 
rullstolsburna. Det ska ocksa finnas en gri l l . 

Budgeten for lekplatsen ar runt 700.000 kr. Byggtiden beraknas t i l l 5 
veckor och malet ar att lekplatsen ska vara klar fore semestern. 

2. Elisabeth Hedfors forklarar arsmotet oppnat. 

3. Karin Widerberg valjs t i l l motesordforande. 

4. Erik Akesson valjs t i l l motessekreterare. Boije Hillfelt valjs att, jamte 
motessekreterare och motesordforande, justera protokollet. 

5. ErikAkesson valjs t i l l referent. 

6. Foreslagen dagordning faststalls. 

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 9 stycken och antecknas pa separat lista. Totalt 13 personer 
narvarar vid arsmotet. 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www/.kettilstorp.se 
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Viktiga delar av verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse for det 
gangna aret presenteras. 

Borje Hillfelt laser upp revisor Peter Timens revisionsberattelse. 

Arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2017. 

Elisabeth Hedfors valjs om t i l l styrelseordforande for 1 ar. 
Johanna Severed kvarstar i 1 ar som styrelseledamot och valjs aven t i l l vice 
ordforande for 1 ar. 
Kerstin Ahlm valjs om som styrelseledamot for 2 ar. 
Peter Hedfors valjs om som ersattare for Elisabeth Hedfors for 1 ar. 
Styrelsen far i uppdrag att hitta ytterligare 2 styrelseledamoter och 1 
ersattare. 
Sedan forra arets mote ingar foljande i styrelsen (valda for tva ar): Andrea 
Stjarne och Ulf Sjoberg. 
Nils Ingvarsson valjs t i l l ansvarig for foreningens webb och Facebook. 
Petrus Ekbladh valjs t i l l revisor for 1 ar. 

Peter Hedfors, Anna Hellqvist och Magnus Persson valjs t i l l valberedning. 

Elisabeth Hedfors presenterar foreningens arbetsplan for aret och de olika 
arbetsgrupperna verksamhet. Styrelsen utser medlemmarna i 
arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna ar: 
Kettilsvallen 
Lekplats Gardesgatan 
National dagen 
Cykelfest 
Ullared 
Trafiksakerhetsgrupp (skapas under aret) > 
Grannsamverkan 

Information 

Borje presenterar forslaget t i l l budget for 2018. Forslaget godkanns. 

Medlemsavgiften for 2019 faststalls t i l l 150 kr per hushall. 

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

Inga ovriga fragor finns att ta upp. 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 
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19. Motesordforanden forklarar motet avslutat. 

Erik Akesson (motessekreterare) 

Karin Widerberg (motesordforande) 

Borje Hillfelt (justerare) 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 


