Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägförening tisdagen den 22 mars 2022
i Rejmyre Folkets hus.
Revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen för 2021 samt debiteringslängden
och styrelsens förslag till dagordning och budget för 2022 har funnits tillgängliga på
Vägföreningens hemsida samt i Lill-Annas Köksbod. Dokumenten fanns även tillgänglig vid årsmötet.
§ 1. Ordförande Åke Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Inge Jacobsson.
§ 3. Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker.
§ 4. Vid mötet upprättades en närvarolistan som vid behov även skulle utgöra röstlängd.
§ 5. Mötet ansåg att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
§ 6. Helene Franzén 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 2021 godkändes.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§ 10. Verksamhetsplanen för perioden 2022-2027 godkändes.
§ 11. Inga inkomna motioner eller framställningar från styrelsen fanns att ta ställning till.
§ 12. På förslag av Aina Andersson beslutade mötet att föreningens arvoden, som tidigare varit
två (2) prisbasbelopp för 2021, höjs med ett halvt (½) prisbasbelopp att fördelas av styrelsen.
§ 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 Leif Hillgren, Eva-Britt Stendahl och
Emelie Brink.
b) Vid fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år valdes Åke Karlsson.
c) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Leif Hillgren.
d) Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Lars-Erik Lundblad och
Michael Maasing.
e) Till revisor för en tid av 2 år valdes Carl Ingemarsson.
f) Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Bengt-Erik Jacobsson.
g) Till valberedare för en tid av 1 år valdes Aina Andersson och Ingvar Pettersson.

§ 15. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns att ta upp till behandling vid mötet.
§ 16. Protokollet ska justeras den 4 april kl.18.00 vid Qstar-macken och därefter
publiceras på Vägföreningens hemsida www.rejmyrevsf.se.
§ 17. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet.
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