Protokoll från extra årsmöte med Rejmyre Vägsamfällighet.
Måndagen den 16 juli 2012. Plats. Församlingshemmet Rejmyre
§ 1. Ordförande Stefan Rosengren öppnade mötet och hälsade de 17 närvarande välkomna.
§ 2. De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst.
§ 3. Angående fastställande av dagordningen föreslog Christer Lundström ett tillägg till § 10
om att sammankallande för valberedningen skulle väljas vilket mötet också beslutade.
§ 4. Till ordförande för det extra årsmötet valdes Christer Lundström.
§ 5. Till sekreterare för det extra årsmötet valdes Bert Kindåker.
§ 6. Per Nilsson och Nils-Erik Karlsson valdes att justera protokollet samt vara rösträknare
under det extra årsmötet. En närvarolista upprättades.
§ 7. Angående fastställande av resultat- och balansräkningen för år 2011, som fanns tillgänglig för
samtliga närvarande, har de medel som redovisades som överskott nu omsatts i ny räkning.
Retroaktiv överföring skall ske till placeringskonto (underhållsfond) avsett för den underhållsplan
som ska godkännas av nästa årsmöte. Lennart Svensson meddelade att enligt lag ska det finnas en
underhållsplan och att den planen ska löpa på 5 till 10 år.
§ 8. Revisorernas arvode fastställdes till 4000 kr/år och att revisorerna själva avgör hur arvodet
fördelas dem emellan.
§ 9. Styrelsens förslag till budget som bifogats kallelsen, samt debiteringslängden som fanns
tillgänglig och delades ut till samtliga närvarande, medförde en kort diskussion om det
var möjligt att öka intäkterna för att därigenom få bättre ekonomiska förutsättningar för
underhåll av vägarna. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd godkändes.
§ 10. Val av funktionärer
a) Till revisor för en tid av 1 år valdes Håkan Johansson.
b) Till revisor för en tid av 2 år valdes Inga-Britt Kindåker.
c) Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Nils-Erik Karlsson.
d) Till revisorssuppleant för en tid av 2 år valdes Karl-Gustav Thiderman.
e) Till sammankallande av valberedningen valdes Göte Peterson.
§ 11. Övriga frågor.
Per Nilsson rapporterade att problemet med hundbajspåsar nu har fått en lösning.
Önskemål om iordningställande av lekparker framfördes och efter diskussion föreslog
mötesordföranden och mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att försöka finna en
lösning som tillfredsställer behovet.
§ 13. Protokollet skall justeras den 19 juli kl.17.00 och därefter en tid finnas tillgängligt i
Turistbyrån, COOP Nära (Konsum) och Q-star macken.
§ 17. Då inget mer fanns att behandla avslutade ordföranden mötet och därefter bjöds på förtäring.
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