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Protokoll fran arsmote 2022-03-01
Elisabeth Hedfors halsar v^lkomna till Srsmotet och paminner om vilken
forman det ar att leva i ett demokratiskt land dar vi har mojlighet att traffas
och uttiycka vira Ssikter.
Nils Ingvarsson ger instruktioner till hur systemet Teams fungerar.
Motet inleds med att Stefan Lind, chef for oversiktlig planering p&
Jonkopings kommun, och Mattias Karlsson, projektledare for
"Utbyggnadsstrategi 200 000", presenterade en uppfoljning med arbetet
kring oversiktsplanen jamfort med foreg&ende Srsmote. Liggande fbrslag ar
mer eller mindre oforandrat jamfort med 1 §r tillbaka sett till Kattilstorp.
Det finns mojligheter att tycka till mellan den 17 mars till 17 maj 2022. Alia
kan lasa mer och lamna synpunkter p i kommunens hemsida.

1. Oppnande av formella Irsmdtet
Elisabeth Hedfors forklarar Irsmotet for 5ppet.
«

2. Val av ordforanden for motet
Peter Hedfors utses till motesordforande.

3. Val av sekreterare och justeringsperson
Simon Lofgren valjs till motessekreterare, Boije Hillfelt valjs jamte
motesordforanden och sekreterare att justera protokollet.

4. Faslstallande av dagordningen
Dagordningen faststalls enligt utsant forslag.

Bes6k vSr webbplats f6r mer information om viliafdreningen.
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5. Godkannande av kallelsen
Kallelsen har utsants i enlighet med stadgama, dvs. vara tillhanda hushSll
senast 2 veckor for Srsstamman.

6. Faststallande av rostlangd
Rdstlangden faststalls med en rost per vid Irsmotet narvarande hushin.
Dessa ar 14 stycken och antecknas separat.
7. Styrelsens verksamhetsberattelse
Viktiga delar av verksamhetsberattelsen och ekonomisk berattelse for det
g^gna Iret presenterades. Verksamhetsberattelsen var nigot kortare an
tidigare pga. pandemin.

8. Ekonomisk berattelse
Borje Hillfelt redogor for foreningens ekonomiska fbrehavanden under 2021
samt utgSende balans vid arets slut. Resultat 13 027,85 kr for 2021. Utg&ende
balans ar 55 583,92 kr.
9. Revisoms berattelse
Boije Hillfelt, kassor redogor istallet for revisom, Petrus Ekbladh (ej
narvarande). Revisoms bedomning ar att ekonomin ar i god ordning.
Revisom foreslSr att ansvarsfrihet bor beviljas till styrelsen.

10. Friga om ansvarsfrihet for styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. Val av styrelseledamoter
linda Bylefors fran valberedningen foreslSn
EUsabeth Hedfors som ordforande, omval 1 Sr
Anna Thors^n som vice ordforande, omval 1 dr

Besdk vir webbplats for mer information om viliafdreningen.
www.kettilstorp.se
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Kerstin Ahlm som styrelseledamot, omval 2 ar
Linda Bylefors som styrelseledamot, omval 2 &r
Peter Hedfors som ersattare till Elisabeth Hedfors, omval 1 ar
Styrelsen har darmed 2 vakanta platser. MojUghet finns att anmala intresse
vid llrsmotet eller senare.
Valberedningens forslag antas.

12. Val av kassor
Borje Hillfelt fbresllis till kassor.
Valberedningens forslag antas.

13. Valavrevisor
Petrus Ekbladh fbreslSs till revisor.
Valberedningens fbrslag antas.

14. Val av valberedning
Linda Bylefors och Simon Lofgren foreslSs.
Valberedningens fbrslag antas.

15. Arbetsplan for kr 2022 och arbetsgrupper
a. Grannsamverkan mot brott
i . LSg aktivitet under pandemin. Arbete med exempelvis skyltar i
omrddet.
b. Ullaredsresa
i . Finns forutsattningar for genomfbrande detta Sr d& pandemin
avtar. Rabatterat pris for medlemmar.
c. Kettilsvallen
i . Kommunen har for avsikt att bygga en cykelbana, s.k. pumptrack, bredvid rinken under 2022. Annu inte upphandlat men

Besok vSr webbplats for mer information om viliafdreningen.
www.kettilstorp.se
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detta planeras goras i nartid. I samband med detta kommer
kommunen se overytor darikring, exempelvis griUplatsen.
Enligt forslag till budgeten for 2022 finns en budgetpost
kopplat till investeringar som kommunen eventuellt inte
genomfor i samband med anlaggningen av cykelbanan.
Styrelsen har i detta sammanhang skickat ett antal onskemSl
till kommimen. Ett antal olika forslag kring lokahsering i
skogen istallet for grusplanen lyftes. Deltagama uppmanades
lamna sina forslag till kommunen dk det ar kommunal mark.
Park-loppis
i . Ytterligare medlemmar i omrldet uppmanas att engagera sig i
arbetsgruppen.
CykeMest
i . Genomfordes senast for cirka 3 kc sedan. Konceptet ar att man
ater fiirratt, varmratt och efterratt hos olika personer.
Forslaget stryks frSn arbetsplanen d§ ingen har intresse att
delta i arbetsgruppen i kr.
Aktivitetskvall Ekholms Farg
i . Aktiviteten stryks frSn arbetsplanen dk ingen ar intresserad av
att ingl i arbetsgruppen utover Simon Lofgren.
Lekplatsen (belysning, fest)
i . En arbetsgrupp skuUe behovas for att arbeta framforallt med
frSgan kring belysning runt lekplatsen. Handlar om att ligga pS
kommunen i denna frSga. Sen finns det mSnga mojligheter,
fbrslag finns exempelvis att kopa i n ett utomhus-pingisbord.
Kristoffer Gustafsson anmaler sig till arbetsgruppen
tillsammans med AnnaThorsen. Nationaldagsfirande planeras
i vanlig ordning likt fbregSende kr.
Trafiksakerhet
i . Aktiviteten stryks eftersom ingen mer an Elisabeth Hedfors ar
anmalde sig till arbetsgruppen.
Annat Inget ytterligare fbrslag pS arbetsgrupp framkom pS motet.

16. Faststallande av budget 2022
Borje Hillfelt redogor for foKilaget till budget 2022. Storre utgifter
budgeteras for "Lekplats" fbr utomhus-pingisbord, totalt 10 000 kr, samt

Besok vir webbplats for mer irrformation om villaforeningen.
www.kettitstorp.se
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"Kettillsvallen" i samband med anlaggning av cykelbana, totalt 20 000 kr.
UtgSende balans budgeteras 25 384 kr.
Antas i enlighet med forslag.

17. Faststallande av medlemsavgift 2023
Forslag, oforandrat jamfort med 2022.150 kr per hushlll.
Antas i enlighet med forslag.

18. Motioner
Inga motioner har inkommit.

19. Ovrigafrlgor
Inga ovriga f r ^ o r har anmahs.

^

Elisabeth Hedfors tackar medlemmama for deltagandet pS Irsmotet. Ett
sarsMlt tack riktas till Irsmotets ordforande Peter Hedfore, samt Nils
Ingvarsson, teknikansvarig.

Viddatorn

Justeras

Motesordforande

Sekreterare
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