Protokoll från årsmöte med Rejmyre Vägsamfällighetsförening.
Onsdagen den 9 april 2014. Plats, Lill-Annas Café Rejmyre.
Budgetförslag och debiteringslängden fanns tillgänglig vid mötet.
§ 1. Ordföranden Stefan Rosengren öppnade mötet och hälsade de 22 närvarande välkomna.
På frågan om den föreslagna dagordningen kunde godkännas föreslog Christer Lundström
att punkt 14. f. Två valberedare för två år, ändrades till; En valberedare för två år och en
valberedare för ett år, vilket också blev mötets beslut.
§ 2. Mötet beslutade att den upprättade närvarolistan, vid behov, även skulle vara röstlängd.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Christer Lundström.
§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Bert Kindåker.
§ 5. De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst.
§ 6. Inge Ekblad och Nils-Erik Cederulf valdes att justera årsmötesprotokollet samt vara
rösträknare under årsmötet.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelser, som fanns tillgängliga i möteslokalen och sedan en tid
även på Vägsamfällighetsföreningens hemsida godkändes. Här påpekade också revisorerna att
styrelsen varit framgångsrik med att driva in medlemsavgiften.
§ 8. Resultat- och balansräkningen för 2013 godkändes.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
§ 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 godkändes.
§ 11. Ingen framställning från styrelsen eller inkomna motioner från medlemmarna fanns att
behandla.
§ 12. På förslag av Christer Lundström fastställdes styrelsens arvode till 1,5 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen till samtliga funktionärer. Ersättning till revisorerna fastställdes till 4000 kr.
§ 13. Styrelsens föreslagna utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd blev föremål för en
längre diskussion. Leif Andersson och Roine Lundin framförde exempel och synpunkter på
andelstal som de ansåg som orättvisa. Även Reine Hansson, som representant för Finspångs
kommun, hade synpunkter på andelstalen som i de flesta fall är från omförrättningen 2003.
Mötet beslutade att godkänna styrelsens föreslagna utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd men gav samtidigt styrelsen i uppdrag att se över andelstalen.
§ 14. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedare.
a) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Lennart Svensson.
b) Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Stefan Rosengren, Lena Adamsson och
Åke Karlsson.
c) Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år valdes Lennart Pettersson.
d) Till revisor för en tid av 2 år valdes Inga-Britt Kindåker.
e) Till revisorsuppleant för en tid av 2 år valdes Karl-Gustav Thiderman.
f) Till valberedare för en tid av 2 år valdes Christer Lundström samt för en tid av 1 år
Aina Andersson.

§ 15. Övriga frågor.
a) Christina Petersson framförde önskemål om en lekplats för barn i samhället.
Reine Hansson informerade om att offentliga lekplatser har ett omfattande regelverk att ta
hänsyn till vilket innebär att de är mycket kostsamma både att anlägga och ansvara för.
b) Reine Hansson informerade om att Finspångs kommun troligen i år kommer fatta beslut
om ändrade hastighetsbestämmelser vilket också kommer att gälla i kommunens 11 orter
på landsbygden, däribland Rejmyre.
c) Frågan om olämplig parkering togs upp och bland annat nämndes att parkering delvis på
trottoarer är ofta förekommande.
Reine Hansson nämnde att Vägsamfälligheten eventuellt kan ”låna” parkeringsvakter från
Finspångs kommun för att försöka stävja detta om det anses nödvändigt.
§ 16. Protokollet ska justeras den 14 april kl.14.00 i Lill-Annas Café och därefter finnas
tillgängligt i Biblioteket, COOP Nära (Konsum) samt anslagstavlan vid Qstarmacken.
Protokollet kommer också att publiceras på www.rejmyrevsf.se.
§17. Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden mötet och därefter bjöds
på kaffe alternativt te och smörgås.

