
                                                                            
 

Protokoll från årsmöte med Rejmyre Byaråd 2018-04-09 kl.18.30 i Församlingshemmet                               

1.  Byarådets ordförande öppnade mötet. 

 

2.  De närvarande beslutade att mötet var behörigen utlyst. 

 

3.  Mötet beslutade att den upprättade närvarolistan (bilaga) även skulle utgöra röstlängd. 

 

4.  Styrelsens förslag till dagordning godkändes av mötet.  

     5.   Till mötesordförande valdes Per Nilsson. 

 

     6.   Till mötessekreterare valdes Bert Kindåker. 

 

     7.   Michael Maasing och Håkan Torstensson valdes att justera årsmötesprotokollet samt vid  

           behov vara rösträknare under årsmötet. 
 

     8a. Information om Macken – Tvätthallen - Kiosken 

           Per Nilsson informerade om macken och renoveringen som gjorts där under 2017 samt vilka  

           arbeten som är planerade att utföras under 2018.  

 

           Bengt-Erik Jacobsson visade upp ett vattenprov från tvätthallens avlopp och förklarade att en  

           ny oljeavskiljare är nödvändig. Kostnaden för en ny oljeavskiljare är beräknad till ca 55,000 kr  

           inklusive installation. Med tanke på att antalet tvättar är relativt få och drivmedels försäljning- 

           en minskat det senaste året fick styrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur det är lämpligt att  

           gå vidare och då även försöka hitta en hållbar lösning på hur avgiften för fordonstvätt ska  

           hanteras. 

  

           Per Nilsson informerade om att nuvarande ägaren av kiosken framfört önskemål om att få  

           anlägga en minigolfbana i anslutning till kiosken. Byarådet, som nu arrenderar marken han vill  

           ta i anspråk, har vid ett möte med kioskägaren och kommunen föreslagit ett samarbete i form  

           av ett EU-projekt men det var kioskägaren ointresserad av.   

 

     8b. Information om pulkabacken och boulebanan 

           Bert Kindåker informerade om projektet Skansen som består av boulebana med parkering  

           och förråd samt en pulkabacke. Den 26:e april gör representanter från Folkungaland och  

           Jordbruksverket tillsammans med politiker och tjänstemän från Region Östergötland samt  

           representanter från ett antal kommunstyrelser en rundresa med buss till några projekt som  

           genomförts i länet. Ett besöksmål är Rejmyre och då planerar vi att inviga projekt Skansen.  

 

     8c. Information om Valborgsfirandet 

           Per Nilsson informerade om att Byarådet tillsammans med Reijmyre Idrottsförening och  

           Folkets hus även i år kommer att arrangera Valborgsfirandet. Inge Jacobsson är vidtalad att  

           hålla tal vid brasan. Styrelsens förslag att eventuellt ersätta det traditionella fyrverkeriet med  

           rislampor diskuterades.   

 

     8d. Information om Raggarröjet 

           Bengt-Erik Jacobsson informerade om att Raggarröjet kommer att arrangeras den 26:e maj.  

 

 

 

 



     9.   Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2017 godkändes. 

 

   10.   Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

   11.   Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

   12.   Val 

           Till vice ordförande för en tid av 2 år valdes Birgitta Johansson. 

 

           Till kassör för en tid av 2 år hade valberedningen inte något förslag och under mötet kunde  

           inte någon utses. Bert Kindåker informerade om att enligt stadgarna kräver den uppkomna  

           situationen ett extra årsmöte för att utse en kassör vilket mötet också beslutade ska ske. 

           Lennart Svensson kommer vara Byarådets kassör fram till att en ordinarie utsetts. 

 

           Till suppleant för en tid av 2 år valdes Anders Rådenstein. 

 

   13.   Till revisor för en tid av 2 år valdes Karl-Gustav Thiderman. 

            

   14.   Till revisorsuppleant för en tid av 2 år valdes Marcus Pettersson. 

       

    15.   Till valberedare för en tid av 1 år valdes Stefan Gustavsson (sammankallande) 

           och Michael Maasing. 

   16.   Till suppleant i valberedningen för en tid av 1 år till valdes Ingvar Pettersson. 

   17.   Årsavgiften för 2018 och 2019 fastställdes till 100 kr för enskild person och 200 kr för  

           förening. 

   18.   Övriga frågor  

           Zent Fast överlämnade blommor till Per Nilsson för hans uppskattade arbete som Byarådets  

           ordförande.  

            

           Michael Maasing informerade kort om och svarade på frågor kring den brand som inträffade  

           i Rejmyre nyligenen. 

            

           Bert Kindåker frågade mötesdeltagarna om det fanns intresse för att bjuda in de politiska  

           partierna i Finspångs kommunfullmäktige till en paneldiskussion innan valet i höst på liknande  

           sätt som vid senaste valet. Mötet ansåg att Byarådet skulle arrangera en paneldiskussion. 

   19.   Mötet beslutade att protokollet ska justeras den 12 april kl.10.00 på Glasbruket och  

           därefter göras tillgängligt på www.rejmyrebyarad.se och anslagstavlan vid macken samt  

           Biblioteket. 

 

   20.   Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade ordföranden mötet, därefter bjöds på  

           smörgåsar och kaffe alternativt te. 
 

             Justeras                                                                               Justeras   

 

             ……………………………………..…..                            ……………………………………..…..                                                                                         
             Michael Maasing                                                     Håkan Torstensson                 

 
           Per Nilsson                                                                  Bert Kindåker   
            Mötesordförande                                                                  Mötessekreterare                         

 

 

 


