Protokoll från årsmöte med Rejmyre Byaråd 2015-04-07 kl.18.30 i PRO-lokalen
1.

Byarådets ordförande öppnade mötet.

2.

De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst.

3. Mötet beslutade att den upprättade närvarolistan, vid behov, även skulle utgöra röstlängd.
4. Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
5. Till mötesordförande valdes Christer Lundström.
6. Till mötessekreterare valdes Bert Kindåker.
7. Rolf Kindblom och Nils-Erik Cederulf valdes att justera årsmötesprotokollet samt vid
behov vara rösträknare under årsmötet.
8a. Information om Vistingekorset
Per Nilsson informerade om att omstigningsplatsen vid Vistinge nu byggs om och beräknas
vara färdig under hösten vilket förhoppningsvis kommer att underlätta för resenärerna.
8b. Information om bredbandsutbyggnaden
Bengt-Erik Jacobsson informerade tillsammans med Per Nilsson om bredbandsutbyggnaden
i Rejmyre. Vid förhandlingar med Finet har man enats om en anslutningsavgift på 7,800 kr.
Överenskommelsen med Finet innebär i korthet att Byarådet drar slang för fiber i kabel-tv
nätet och att Finet gräver för fiber till alla fastigheter som inte kan nås via kabel-TV nätet.
Bengt-Erik Jacobsson kommer att kalla de som anmält sig villiga att hjälpa till med slangdragning till ett möte för att informera om hur det praktiskt ska genomföras.
8c. Information om möte med politiker
Bert Kindåker informerade om mötet med den politikerpanel som bjudits in den 22 maj 2014
i Rejmyre Folket hus och där ett 20-tal intresserade Rejmyrebor var närvarande.
8d. Information om förfallna byggnader
Per Nilsson informerade om projektet Förfallna byggnader som Byarådet driver i samarbete
med Finspångs kommun. Vissa åtgärder har genomförts, som exempel nämndes att gamla
Vattenverket vid Hunnsbackeviken samt jordkällarna vid Skansen rivits.
Fler objekt finns att ta itu med och bl.a. nämndes att gamla Värdshustomten borde åtgärdas
snarast inte minst med tanke på dess läge mitt i samhället.
8e. Information om skrivelse angående brist på övernattningsmöjligheter i Rejmyre
Per Nilsson informerade om att Byarådet deltagit i möten där företagarna i samhället har
diskuterat hur man ska agera för att få kommunen att mer konkret bidra för att stärka utvecklingen i Rejmyre. En skrivelse har skickats till kommunen där de tankar som framkom
vid möten nämns och där bristen på övernattningsmöjligheter i Rejmyre påtalades särskilt.
8f. Information om Valborg
Per Nilsson berättade att Byarådet tillsammans med Rejmyre Idrottsföreningen även i år
arrangerar Valborgsmässofirandet vid skolan och att prästen Stefan Alström vårtalar.

8g. Information om medlemskap i Leader Folkungaland
Per Nilsson berättade Byarådet har anslutit sig som medlem i Leader Folkungaland och att
medlemsavgiften är blygsamma 50 kr/år.
8h. Information om macken
Bengt-Erik Jacobsson rapporterade att Kim Eriksson donerat en skylt och att BK-Alltjänst
utfört tryck och monterat skylten som nu är uppsatt på smörj- och tvätthallen.
Byarådet kommer under sommaren att måla smörj- och tvätthallens långsida mot kiosken.
Samt, om det hinns med, börja renovera byggnaden vid pumparna. Att återställa taket som
tidigare fanns över pumparna finns också med i framtida planer för macken.
9. Verksamhetsplanen för 2015 föredrogs muntligt och godkändes av mötet.
10. Verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes.
11. Revisionsberättelsen lästes upp av Nils-Erik Karlsson och godkändes.
12. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Val
Till ordförande för en tid av 2 år valdes Per Nilsson.
Till sekreterare för en tid av 2 år valdes Bert Kindåker.
Till suppleant för en tid av 2 år valdes Bengt-Erik Jacobsson.
14. Till revisor för en tid av 2 år valdes Nils-Erik Karlsson.
Till revisorsuppleant för en tid av 2 år valdes Nils-Erik Cederulf.
15. Till valberedare för en tid av 1 år valdes Stefan Gustavsson (sammankallande)
och Michael Maasing.
16. Årsavgiften för 2014 fastställdes till 100 kr för enskild person och 200 kr för förening.
17. Medlemskap i Folkets hus
Styrelsen fick i uppdrag att, senast till nästa årsmöte, utreda vad det innebär att äga andelar i
Rejmyre Folkets hus om Byarådet bör ha intresse av att teckna och äga andelar.
18. Mötet beslutade att protokollet ska justeras den 10 april kl.11.00 på Lill-Annas café och
därefter göras tillgängligt på www.rejmyrebyarad.se och anslagstavlan vid macken.
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