Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägförening.
Tisdagen den 23 april 2019 i Rejmyre Folkets hus.
Debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet. Dagordning, verksamhetsberättelsen,
den ekonomiska redovisning och revisionsberättelsen för 2018 samt styrelsens budgetförslag för 2019 var utlagda. De motioner som lämnats in delades ut tillsammans med
styrelsens beredning och förslag till beslut.
§ 1. Ordföranden Lennart Svensson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Christer Lundström.
§ 3. Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker.
§ 4. Mötet ansåg att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
§ 5. Mötet beslutade att den upprättade närvarolistan vid behov även skulle utgöra röstlängd.
§ 6. Inge Ekblad och Helmer Rundblad valdes att justera årsmötesprotokollet samt, vid
behov, vara rösträknare under årsmötet.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelser, som fanns tillgängliga i möteslokalen godkändes.
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
§ 9. Resultat- och balansräkningen för 2018 fastställdes.
§ 10. Tre motioner hade lämnats in och motionerna samt styrelsens förslag till beslut delades
ut under mötet. Samtliga motioner avslogs.
§ 11. Styrelsens föreslag till verksamhetsplan för 2019 godkändes.
§ 12. Styrelsens arvode för 2019 fastställdes till två prisbasbelopp (93,500 kr) att fördelas av
styrelsen till samtliga funktionärer.
Ersättning till revisorerna fastställdes till 5000 kr och till valberedningen 6000 kr.
§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.
§ 14. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedare.
a) Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Lennart Svensson och Lennart Pettersson
b) Till ledamot för en tid av 1 år valdes Bengt-Erik Jacobsson.
c) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Lennart Svensson.
d) Till styrelsesuppleant för en tid av 1 år valdes Lars-Erik Lundblad och Torulf Claesson.
e) Till revisor för en tid av 2 år valdes Monika Lundström.
f) Till revisorsuppleant för en tid av 2 år valdes Kerstin Skagerström.
g) Till valberedare för en tid av 1 år valdes Aina Andersson och Birgitta Johansson.

§ 15. Övriga frågor.
Leif Lovén framförde synpunker på vägföreningens asfaltering. Han ansåg att den inte
var utförd fackmannamässigt och nämnde som exempel korsningen Glasbruksvägen/
Metallvägen. Leif Lovén frågade också om asfalteringen var besiktad efter läggningen.
§ 16. Protokollet ska justeras den 25 april kl.09.00 i Qstarmacken och därefter finnas
tillgängligt i Biblioteket.
Protokollet kommer också att publiceras på www.rejmyrevsf.se.
§ 17. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet och därefter
bjöds på kaffe alternativt te och smörgås.

