
         Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägförening måndagen den 29 juni 2020. 

         Med anledning av den pågående Coronapandemin hölls årsmötesförhandlingarna 

         på Reijmyre Idrottsförenings altan vid Rejavallen. 

 

         Dagordningen, revisionsberättelsen, debiteringslängden och styrelsens förslag till budget  

         för 2020 har funnits tillgängliga på Vägföreningens hemsida från 2020-06-11 samt i  

         Lill-Annas Köksbod. 

 

§ 1.   Vice ordförande Åke Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna 

         samt utlyste en tyst minut med anledning av ordförande Lennart Svenssons bortgång.  

         Därefter godkändes styrelsens föreslag till dagordning. 

             

§ 2.   Till ordförande för årsmötet valdes Inge Jacobsson.  

§ 3.   Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker. 

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

§ 5.   Mötet ansåg att kallelse till mötet skett i behörig ordning. 

§ 6.   Kurt Karlsson och Stefan Penttinen valdes att justera årsmötesprotokollet samt, vid  

         behov, vara rösträknare under årsmötet.  

 

§ 7.   Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingvar Pettersson och godkändes. 

         Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Monica Lundström och godkändes. 

 

§ 8.   Resultat- och balansräkningen för 2019 fastställdes. 

 

§ 9.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

§ 10. En verksamhetsplan för 2020 uppgavs finnas men var inte tillgänglig vid mötet.  

         Ingvar Pettersson redogjorde i korta drag planens innehåll varefter den godkändes. 

         Leif Lovén frågade om Vägföreningen hade några garantier för att Metallvägen kommer 

         återställas i sådant skick att den behåller sin bärighet under längre tid efter de omfattande  

         grävningar som pågår där.  

 

§ 11. Inga inkomna motioner eller framställningar från styrelsen fanns att ta ställning till. 

 

§ 12. Mötet beslutade att föreningens arvoden skulle vara oförändrade vilket innebär 93,500 kr        

         för 2020 att fördelas av styrelsen till samtliga ledamöter.  

         Ersättning till revisorerna 5000 kr och till valberedningen 6000 kr.       

         Mötet gav styrelsen i uppdrag att till kommande årsmöte ta fram ett förslag med en mer 

         detaljerad och flexibel fördelning av styrelsens arvode. 

 

§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden godkändes.  

 

§ 14. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedare. 

         a) Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Bengt-Erik Jacobsson, Åke Karlsson 

             och Ingvar Pettersson. 

         b) Som fyllnadsval, efter Lennart Svensson, för en tid av 1 år valdes Yvonne Forsström. 

         c) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Yvonne Forsström. 

         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 Carl Ingemarsson. 

         f) Till valberedare för en tid av 1 år valdes Aina Andersson och Birgitta Johansson. 

 



 

 

§ 15. Övriga frågor. 

         Kurt Karlsson frågade om den nyanlagda och tillfälliga vägen mellan Kristallvägen och  

         Metallvägen kommer bli permanent. 

         Bengt-Erik Jacobsson svarade att Vägföreningen fått det erbjudandet från kommunen  

         men valde att tacka nej.  

 

         Bo Dauksz föreslog att Vägföreningen anlade ett farthinder vid korsningen Lundavägen          

          - Humlegårdsvägen. Beslutades att den frågan får utredas av styrelsen. 

          

§ 16. Protokollet ska justeras den 2 juli kl.10.00 på Rejavallens altan och därefter publiceras på   

         Vägföreningens hemsida www.rejmyrevsf.se. 

 

§ 17. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet. 

         Därefter avtackades avgående revisorn Inga-Britt Kindåker med blommor.  

 

 

 

         Justeras                                                           Justeras 

 

 

                  
         ……………………………………..              …………………………………….. 

         Kurt Karlsson                                                 Stefan Penttinen 

 

 

 

 

         Mötesordförande                                            Mötessekreterare 

 

                          
        ……………………………………..               …………………………………….. 

         Inge Jacobsson                                                Bert Kindåker 

 

 

        

         

 
    

 


