Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägförening måndagen den 7 juni 2021.
Med anledning av den pågående Coronapandemin hölls årsmötesförhandlingarna
på Reijmyre Idrottsförenings altan vid Rejavallen.
Dagordningen, revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen och styrelsens förslag till
budget för 2021 har funnits tillgängliga på Vägföreningens hemsida från 2021-05-05
samt i Lill-Annas Köksbod.
Debiteringslängden för år 2020 fanns tillgänglig vid årsmötet.
§ 1. Ordförande Yvonne Forsström öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Därefter godkändes styrelsens förslag 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. Thomas Wahlstedt och Jan-Inge Wall valdes att justera årsmötesprotokollet samt, vid
behov, vara rösträknare under årsmötet.
§ 7. Styrelsens berättelse samt revisionsberättelsen godkändes.
§ 8. Resultat- och balansräkningen för 2020 godkändes.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
§ 10. Verksamhetsplanen för perioden 2021-2026 godkändes.
§ 11. Inga inkomna motioner eller framställningar från styrelsen fanns att ta ställning till.
§ 12. Mötet beslutade att föreningens arvoden ska vara två (2) prisbasbelopp för 2021 och
framåt att fördelas inom styrelsen till samtliga ledamöter.
Ersättning till revisorerna ska vara 7,5 % av ett prisbasbelopp per person (3570 kr).
Ersättning till valberedningen ska vara 7,5 % av ett prisbasbelopp per person (3570 kr).
§ 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 Torulf Claesson och Anna Lundin.
b) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Åke Karlsson.
c) Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Lars-Erik Lundblad och Mikael Maasing.
d) Till revisor för en tid av 2 år valdes Tina Englund.
e) Till valberedare för en tid av 1 år valdes Aina Andersson och Birgitta Johansson.

§ 15. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns att ta upp till behandling vid mötet
§ 16. Protokollet ska justeras den 10 juli kl.10.00 vid Qstar-macken och därefter
publiceras på Vägföreningens hemsida www.rejmyrevsf.se.
§ 17. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet.
Därefter avtackades avgående ordföranden Yvonne Forsström, styrelseledamoten
Lennart Pettersson och revisorn Monica Lundström med blommor.
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