
                                                                                
 

Protokoll från årsmöte med Rejmyre Byaråd 2019-04-15 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, med tillägg av punkt 8f, godkändes av mötet.  

     5.   Till mötesordförande valdes Christer Lundström. 

 

     6.   Till mötessekreterare valdes Bert Kindåker. 

 

     7.   Per Carlsson och Rolf Kindblom valdes att justera årsmötesprotokollet samt vid  

           behov vara rösträknare under årsmötet. 
 

     8.   Information 

   8a.   Per Nilsson informerade om att Byarådet tillsammans med Reijmyre IF och Folkets hus     

           arrangerar det traditionella Valborgsfirandet även i år.  

 

   8b.   Per Nilsson informerade om att Byarådet har påbörjat projekt Bastfallet. 

           Avsikten är, att med ekonomiskt bidrag från Finspångs kommun och Jordbruksverket, göra  

           badpaltsen Bastfallet mer attraktivt och tillgänglig genom att gallra skog, utöka parkeringen  

           samt förbättra och förlänga gångvägen. Dessutom kommer en ny tillgänglighetsanpassad  

           toalett byggas, ett antal bryggor tillkommer och ny grillplats samt nya bänkbord placeras ut. 

 

   8c.   Per Nilsson informerade om att myndigheterna ställer krav på macken. 

           Finspångs kommuns Bygg- och miljöenhet har framfört krav på att en ny oljeavskiljare  

           installeras för att ta hand om tvätthallens avlopp. En ny oljeavskiljare är nu installerad. 

           Naturvårdsverket kräver att rören från markcisternen med drivmedel är dubbelmantlade. 

           Det finns möjlighet att få undantag, vilket Byarådet också kommer begära, hos tillsyns- 

           myndigheten som i det här fallet är kommunens Bygg- och miljöenhet.  

 

   8d.   Bengt-Erik Jacobsson informerade om att gruppen Mackens Vänner har köpt nostalgi- 

           inventarier till macken för ca 30,000 kr. Gruppen har på egen hand samlat in en stor del av  

           summan, resterande har Byarådet och Skogsröjet bidragit med.  

       

   8e.   Bert Kindåker informerade om att Byarådet skickat en skrivelse till FFIA och påpekat det  

           orättvisa i att ägaren av kiosken inte betalar arrende som övriga arrendatorer gör för att få  

           disponera mark som ägs av kommunen men administreras av FFIA. 

 

    8f.  Styrelsens förslag till synpunkter på kommunens nya översiktsplan godkändes. 

 

     9.   Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2018 godkändes. 

 

   10.   Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden och godkändes. 

 

   11.   Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

 



12. Val

   12a. Till ordförande för en tid av 2 år omvaldes Per Nilsson. 

   12b. Till sekreterare för en tid av 2 år omvaldes Bert Kindåker. 

   12c. Till suppleant för en tid av 2 år omvaldes Bengt-Erik Jacobsson. 

   12d. Till revisor för en tid av 2 år valdes Marcus Pettersson. 

   12e. Till valberedare för en tid av 1 år valdes Stefan Gustafsson (sammankallande) 

och Ingvar Pettersson. 

   12f. Till suppleant till valberedningen för en tid av 1 år valdes Stefan Penttinen. 

13. Årsavgiften för 2020 fastställdes till 100 kr för enskild person och 200 kr för förening.

14. Övriga frågor – ingen fråga framfördes.

15. Mötet beslutade att protokollet ska justeras den 17 april kl.16.30 i macken och därefter

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

Biblioteket.

 Därefter informerade Fredrik Franzén om sitt uppdrag ”Platsutveckling Rejmyre”. 

          I det här skedet är det en förstudie och Fredrik berättade att han för närvarande hämtar in 

          statistik för att få en relevant bild över samhällets åldersstruktur med mera. 

          Därefter har Fredrik för avsikt att via ett frågeformulär be samhällets innevånare svara på 

          ett antal frågor. En annan tanke som nämndes var att bilda tre grupper med skilda åldrar  

          för att få fram synpunkter och förslag på hur samhället kan utvecklas.      

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

smörgåsar och kaffe alternativt te.

   Justeras   Justeras 

   ……………………………………..…..   ……………………………………..…..   

 Per Carlsson                Rolf Kindblom    

    ……………………………………..…..   ……………………………………..….. 

 Christer Lundström  Bert Kindåker   

   Mötesordförande      Mötessekreterare

 




