
Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägsamfällighet. 

Tisdagen den 29 maj 2012. Plats. Församlingshemmet Rejmyre 

§ 1. Ordförande Peder Nyström öppnade mötet och hälsade de 27 närvarande välkomna. 

§ 2. De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst. 

 
§ 3. Fastställande av dagordningen föranledde en diskussion om ordförande skulle väljas    

       innan övriga styrelseledamöter valdes.  
      Mötet beslutade att först välja ordförande och därefter övriga styrelseledamöter. 
      Paragraferna 8 och 9 i den föreslagna dagordningen bytte plats. 
      Paragraf 11 utökades med en punkt a) ersättning till styrelse och revisorer. 
      Paragraf 12. Val av funktionärer, ändrades så att b) val av 3 ledamöter på 1 år ändrades    
      till val av 2 ledamöter på 1 år. 

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes Christer Lundström. 

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker. 

§ 6. Per Nilsson och Jan-Erik Heintze valdes att justera årsmötesprotokollet samt vara  
       rösträknare under årsmötet. Samtidigt beslöts att en närvarolista skulle upprättas. 

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes men först efter att Lennart Svensson  
      framfört synpunkter på posten vinterväghållning.  
      Reine Hansson klargjorde att vinterväghållning avsåg kalenderåret 2011. 

§ 8. Paragrafen fastställande av resultat- och balansräkning föranledde en längre diskussion.  
      Lennart Svensson undrade var i räkenskaperna förnyelsefonden fanns redovisad.  
      Enligt kassören ingick förnyelsefonden i summan som redovisades för Plusgirot. 
      Vidare frågade Lennart Svensson vad som ingick i posten sektion 1, ingick t.ex. slitage-    
      avgifterna i den posten. Förslag framfördes och mötet beslutade att noter skulle finnas  
      med i resultat- och balansräkningen vid nästa möte. 
      Lennart Svensson föreslog att mötet inte skulle godkänna resultat- och balansräkningen 
      och att den skulle redovisas på ett tydligare och mer lättbegripligt sätt vid nästa möte.  

      Genom handuppräckning med resultatet 17 för och 7 emot beslöt mötet att inte godkänna    
      resultat- och balansräkningen. 

§ 9. Den kortfattade revisionsberättelsen som bifogats kallelsen till årsmötet rekommendera- 
       de ansvarsfrihet för styrelsen men mötet ville annorlunda. 

§ 10. Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Med anledning av detta  
         kommer ett nytt möte att hållas men tidpunkt för detta möte fastställdes ej. 

§ 11. Inga skrivelser eller motioner fanns att behandla. 
     a) Beslutades att ersättning till styrelse och valberedning skall utgå med ett 

          prisbasbelopp.  
         Revisionen har utförts av en redovisningsbyrå vilket beslutats av ett tidigare årsmöte,  
         kostnaden för detta uppdrag har varit ca 4000 kr.  
         Lokalt valda revisorer fanns inte varför mötet beslutade att revisorer skall väljas vid  
         kommande möte. 

§ 12. Val av funktionärer. 
     a) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Stefan Rosengren. 
     b) Till ledamöter för en tid av 1 år valdes Lennart Svensson och Bengt-Erik Jakobsson. 
     c) Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Zent Fast och Lena Adamsson. 
     d) Till suppleant för en tid av 2 år valdes Lennart Pettersson. 
     e) Till ledamot i valberedningen för en tid av 2 år valdes Christer Lundström. 
      f) Till suppleant i valberedningen för en tid av 2 år valdes Inge Ekblad. 

 



§ 13. Verksamhetsplanen för 2012. 
        Då styrelsen i sin helhet avsagt sig omval innehöll verksamhetsplanen för 2012 endast   
        ett förslag om att 12000 kr skulle avsättas till blomsterdekorationer i Rejmyre. 
        Tanken var att denna summa skulle delas mellan Hantverksbyn, Gestgifveriet,  

         Finspångs kommun och Rejmyre Vägsamfällighet.  
        Då någon överenskommelse om detta inte fanns ifrågasattes förslaget men mötet kom  
        fram till att det endast var en plan och inte bindande för den kommande styrelsen.  

§ 14. Den budget som avgående styrelsen föreslagit godkändes ej. Synpunkter på förslaget  

         till budget framfördes och bland annat diskuterades hur fastigheternas avgift till  

         samfälligheten skulle räknas fram. Det påpekades att det finns regler för hur uttaxering   

         ska göras.  
        Mötet beslutade enhälligt genom handuppräckning att den nu valda styrelsen upprättar  
        en ny budget. 

§ 15. Övriga frågor. 
         Det sopkärl som tidigare funnits för hundbajspåsar är borttaget vilket har blivit ett  
         problem som utan framgång diskuterats med representanter för Finspångs kommun.  

          Per Nilsson föreslog, och mötet beslutade, att den frågan får nya styrelsen försöka  

          finna en lösning på. 

          Reine Hansson, kommunens representant, berättade att han fått många telefonsamtal  
         med synpunkter på hastighetsbegränsningen till 30 km/tim som införts på en sträcka av  
         Glasbruksvägen i centrum av samhället. Önskemål om att hastighetsbegränsningen  
         endast ska gälla under dagtid har framförts.  

          Reine Hansson informerade om att Transportstyrelsen visserligen är väghållare men  

          det är kommunen som fattar beslut då det är tättbebyggt område.  

§ 16.  Protokollet skall justeras den 7 juni kl. 18.00 och därefter finnas tillgängligt i  
          Biblioteket och COOP Nära (Konsum) i Rejmyre. 

§ 17. Då inget mer fanns att behandla avslutade ordföranden mötet och därefter bjöds på  

         kaffe alternativt te och smörgås. 

 

         Justeras                                                                       Justeras 

 
         Per Nilsson                                                                 Jan-Erik Heintze 

 

         Mötesordföranden                                                      Mötessekreterare  

                  
         Christer Lundström                                                  Bert Kindåker  

 
 


