
         Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägförening. 
         Måndagen den 3 april 2017 i Rejmyre Folkets hus. 
 
         Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet. Kallelse, dagordning, ekonomisk    
         redovisning och revisionsberättelsen för 2016 samt styrelsens budgetförslag har 
         delats ut till medlemmarna men också varit möjliga att ladda ner från Vägföreningens  
         hemsida www.rejmyrevsf.se. 
 
 
§ 1.   Ordföranden Lennart Svensson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  
         Den föreslagna dagordningen godkändes. 
             
§ 2.   Mötet ansåg att kallelse till mötet skett i behörig ordning. 

§ 3.  Mötet beslutade att den upprättade närvarolistan vid behov även skulle utgöra röstlängd. 

§ 4.   Till ordförande för årsmötet valdes Christer Lundström. 
 
§ 5.   Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker. 
 
§ 6.   Kurt Karlsson och Inge Ekblad valdes att justera årsmötesprotokollet samt, vid  
         behov, vara rösträknare under årsmötet.  
 
§ 7.   Styrelsens och revisorernas berättelser, som fanns tillgängliga i möteslokalen och  
         sedan en tid även funnits på Vägföreningens hemsida godkändes. 
 
§ 8.   Resultat- och balansräkningen för 2016 godkändes. 
 
§ 9.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
§ 10. Ett stort antal medlemmar betalar inte beslutad avgift inom föreskriven tid vilket  
         innebär onödiga kostnader för föreningen och mycket merarbete för styrelsen.  
         Styrelsen föreslog därför årsmötet besluta att föreningen ska ta ut lagstadgad  
         påminnelseavgift, 60 kr samt 12 % dröjsmålsränta från förfallodagen tills full  
         betalning sker. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§ 11. Styrelsens arvode för 2017 fastställdes till 89,600 kr att fördelas av styrelsen till  
         samtliga funktionärer. Ersättning till revisorerna fastställdes till 5000 kr. 
 
§ 12. Styrelsens föreslagna utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes. 
 
§ 13. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedare. 
         a) Till styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes 
             Lennart Svensson och Anders Andersson. 
         b) Till ordförande för en tid av 1 år omvaldes Lennart Svensson. 
         c) Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år valdes Ingvar Pettersson. 
         d) Till revisor för en tid av 2 år omvaldes Monika Lundström. 
         e) Till revisorsuppleant för en tid av 2 år omvaldes Michael Maasing. 
         f) Till valberedare för en tid av 2 år omvaldes Aina Andersson. 
   
 
 
 
 



 
 
§ 14. Några övriga frågor att behandla fanns inte. 
 
 
§ 15. Protokollet ska justeras den 11 april kl.11.00 i Lill-Annas Café och därefter finnas      
         tillgängligt i Biblioteket och COOP Nära (Konsum).  
         Protokollet kommer också att publiceras på www.rejmyrevsf.se. 
 
§ 16. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet och därefter  
         bjöds på kaffe alternativt te och smörgås. 
 
 
 
         Justeras                                                           Justeras 
 
                       
        ………………………………                       ………………………………….  
         Kurt Karlsson                                                 Inge Ekblad 
 
 
 
         Mötesordförande                                           Mötessekreterar  
       
                                                                     
        …………………………………….             ……………………………………. 
         Christer Lundström                                       Bert Kindåker 
    
 


