
         Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägsamfällighet. 
         Tisdagen den 21 maj 2013.   Plats. Lill-Annas Café Rejmyre 
 
§ 1.   Lennart Svensson öppnade mötet och hälsade de 24 närvarande välkomna. 
 
§ 2.   De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst. 

§ 3.   Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 4.   Till ordförande för årsmötet valdes Christer Lundström. 
 
§ 5.   Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker. 
 
§ 6.   Per-Inge Jansson och Kurt Karlsson valdes att justera årsmötesprotokollet samt vara 
         rösträknare under årsmötet. Mötet beslutade också att en närvarolista upprättades som vid  
         behov även skulle utgöra röstlängd. 
 
§ 7.   Styrelsens förvaltningsberättelse 
         Förvaltningsberättelsen hade tillsänts medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.   
         Zent Fast meddelade att han under verksamhetsåret begärt entledigande från styrelsen och  
         motiveringen var att han ansåg att styrelsen agerat felaktigt i ett enskilt ärende. 
 
§ 8.   Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 
 
§ 9.   Resultat- och balansräkningen för 2012 godkändes. 
 
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 
 
§ 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 godkändes. 
 
§ 12. Ingen framställning från styrelsen eller inkomna motioner från medlemmarna fanns att  
         behandla. 
 
§ 13. Ersättning till styrelsen, inklusive valberedning, fastställdes till ett basbelopp (44500 kr) samt 
         ersättning till revisorerna med 4000 kr. 
 
§ 14. Styrelsens föreslagna utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd godkändes. 
 
§ 15. Val av funktionärer. 
     a) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Stefan Rosengren. 
     b) Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Lennart Svensson och Bengt-Erik Jakobsson. 
     c) Till ledamot för en tid av 1 år valdes Åke Karlsson (fyllnadsval). 
     d) Till suppleant för en tid av 2 år valdes Per Nilsson. 
     e) Till revisor för en tid av 2 år valdes Håkan Johansson. 
     f) Till revisorsuppleant för en tid av 2 år valdes Mikael Maasing. 
     g) Till valberedare för en tid av 2 år fanns ingen kandidat att välja varför platsen är vakant. 
 
§ 16. Övriga frågor. 

a) Sandning av samfällighetens vägar ifrågasattes och frågan ställdes vem som har ansvaret om 
en olycka sker på grund av bristfällig sandning.  

         Det uppgavs att styrelsen och Försäkringsbolaget har delat ansvar vid olycksfall men har inte        
         sandning utförts på acceptabelt sätt kan styrelsen ensam vara ansvarig. 
 

b) På frågan om allt arbete som krävs hinner utföras med ordinarie bemanningen under perioder 
med högre arbetsbelastning eller om andra resurser bör sättas in blev svaret att en utökad 
bemanning påverkar budgeten. En lösning via Arbetsförmedlingen med Fas-3 stöd undersöks 
av styrelsen. 

 
 



 
 
     c) Kyrkparken ska förvaltas av Vägsamfälligheten och för närvarande pågår en renovering av  
         fontänen och kringliggande rabatter. Arbetet ska förhoppningsvis vara klart till Nationaldagen. 
 

d) Framfördes synpunkten att vissa vägavsnitt på Tvartorpsvägen är i behov av att diken och  
         vägslänter rensas från mindre träd och sly. 
 
     e) Christer Lundström föreslog att vägsträckor, där det finns särskilt behov, inte bara sandas utan    
         även saltas under vintern. 
 
     f) Önskemål framfördes om att någon form av information fanns till nyinflyttade i samhället. 
         Byarådets ordförande Per Nilsson föreslog att samtliga föreningar i Rejmyre tillsammans     
         tar hand om den frågan och försöker skapa någon form av gemensam samhällsinformation.  
 
    g)  Ulf Engstrand tog upp frågan om andelar i Vägsamfälligheten. Glasbruket hade tidigare på  
         grund av stor tomtmark många andelar och därmed hög avgift till samfälligheten, men har  
         genom försäljning av fastigheter minskat ytan på sin tomtmark.  
         Lennart Svensson informerade om att andelstalet för Glasbruket är korrigerat men att  
         retroaktiv återbetalning inte är möjlig då någon klagan inte inkommit vilket är fastighets- 
         ägarens skyldighet.  
 
§17.  Protokollet ska justeras den 28 maj kl.10.00 i Lill-Annas Café och därefter finnas tillgängligt   
          i Biblioteket och COOP Nära (Konsum) i Rejmyre. 
 
§18.  Då inget mer fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet och därefter bjöds på 
          kaffe alternativt te och smörgås. 
 
 
 
 
          Justeras                                                                 Justeras 

                                                    
          Per-Inge Jansson                                                  Kurt Karlsson 
 
 
 
          Mötesordföranden                                                Mötessekreterare 

                                                                       
          Christer Lundström                                              Bert Kindåker       
 


