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Arsmotet inleds med att Sverre Brostrom visar bilder och berattar minnen 
fran 1950- och 60-talets Kattilstorp. Manga fore detta Kattilstorpsbor som 
ar uppvaxta i omradet finns med i pubhken. Sverre och hans fru Ann-Mari 
lat 1953 bygga det hus pa Schillgatan som de fortfarande bor i - av en slump 
pa samma plats hans foraldrar besokte och beundrade 1930. Pa den tiden 
var stora delar av Kattilstorp fortfarande jordbruksmark. Vissa hus var 
byggda pa skogsmark och manga tomter hade tallar som kommunen hade 
bestamt skulle sta kvar. Redan forsta aret foil de fiesta tallarna i en storm. 
Kattilstorpsbor som drabbats av stormskadorna gick samman i en forsta 
villaforening och fick ersattning fran kommunen. 
Sverre berattar om en livlig gemenskap i omradet. Det var vanligt att samlas 
pa altanerna for att spela och sjunga. I "Hastahagen" (vid gangvagen fran 
Kettilsvallen mot Raslatt) var det fester med allsang och pa vintrarna var det 
skidakning bade dar och pa golfbanan. Man ordnade ocksa egen barn- och 
ungdomsverksamhet. 
Peter Hedfors forklarar arsmotet oppnat. 
Mariana Morosanu valjs till motesordforande. 
Erik Akesson valjs till motessekreterare. Simon Lofgren valjs att, jamte 
motessekreterare och motesordforande, justera protokollet. 
Erik Akesson valjs till referent. 
Foreslagen dagordning faststalls. 
Kallelse skall enligt stadgarna vara berorda hushall till handa senast tva 
veckor innan arsmote. Kallelsen till arsmotet godkanns. 
R5stlangden faststalls med en rost per vid arsmotet narvarande hushall. 
Dessa ar 12 stycken och antecknas pa separat lista. Totalt 58 personer 
narv^arar vid arsmotet, de fiesta medverkar bara pa det inledande foredraget 
och fikat. 
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9. Viktiga delar av verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse for det 
gangna aret presenteras. En tyst minut halls for Lennart Ekstrand som 
avlidit plotsligt i augusti 2019. 

10. Borje Hillfelt presenterar revisionsberattelsen. 
11. Arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2019. 
12. Elisabeth Hedfors valjs om som styrelseordforande pa 1 ar. 

Kerstin Ahlm valjs om som styrelseledamot pa 2 ar. 
Simon Lofgren valjs om som styrelseledamot pa 1 ar. 
Linda Bylefors valjs 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 1 ar. 
Magnus Persson valjs som ersattare for Anna Hellqvist pa 2 ar. 
Sedan forra arets mote ingar Anna Hellqvist i styrelsen, med Magnus 
Persson som ersattare (valda pa tva ar). 

13. Borje Hillfelt valjs om som kassor pa 1 ar. 
14. Petrus Ekbladh valjs om som re visor pa 1 ar. 
15. Mariana Morosanu, Linda Bylefors och Simon Lofgren valjs till 

valberedning. 
16. Peter Hedfors presenterar foreningens arbetsplan for aret och de olika 

arbetsgrupperna verksamhet. Styrelsen utser medlemmarna i 
arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna ar: 
Aktivitetskvall pa Ekholms farg (skapas om intresse finns) 
Firande av Nationaldagen 
Cykelfest 
Ullared 
Grannsamverkan mot brott 

17. Borje Hillfelt presenterar forslaget till budget for 2020. Forslaget godkanns. 
18. Medlemsavgiften for 2021 faststalls till 150 kr per hushall. 
19. Inga motioner har inkommit till styrelsen infor arsmotet. 
20. Inga ovriga fragor finns att ta upp. 

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



Kettilstorps 
villaforening 

21. Motesordforanden forklarar motet avslutat. 

Erik Akesson (motessekreterare) 

Mariana Morosanu (motesordforande) 

Simon Lofgren (justerare) 

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


