
                                                                        

Protokoll från årsmöte med Rejmyre Byaråd 2021-09-07 kl.18.30 i Rejmyre kyrka
                             
1.  Byarådets ordförande öppnade mötet och hälsade de 21 närvarande välkomna.

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 Inge Jacobsson.

     6.   Till mötessekreterare valdes Bert Kindåker.

     7.   Ingvar Pettersson och Rolf Kindblom valdes att justera årsmötesprotokollet samt vid 
           behov vara rösträknare under årsmötet.

     8.   Information
   8a.   Per Nilsson informerade om att projektet Sommarlov som innebar att arrangera sommarläger 
           tillsammans med andra föreningar samt näringslivet i Rejmyre misslyckades på grund av
           Coovid-19. 

   8b.   Bert Kindåker informerade om att Byarådet arrangerade simskola under sommaren 2021.  
           Simlärare var två ungdomar från Svärtinge samt Elin Karlsson som handledare. 
           Antalet deltagare var 28 barn och simskolan var mycket uppskattad även i år.

   8c.   Bengt-Erik Jacobsson informerade om att de tidigare grusade ytorna kring macken nu var 
           asfalterade och att Q-star bekostat hela asfalteringen. 
           Därutöver nämndes att det finns idéer på att göra området bakom macken mer attraktivt.

     9.   Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2020 godkändes.

   10.   Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

   11.   Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020.

   12.   Val av styrelseledamöter och suppleanter
           Till ordförande fram till nästa årsmöte omvaldes Per Nilsson.

           Till sekreterare för en tid av 2 år valdes Maith Ekström.

           Till kassör för en tid av 2 år valdes Soumr Basil.
         
           Till ledamot för en tid av 2 år valdes Thomas Stendahl
 
           Till suppleant för en tid av 2 år valdes Svante Bogren

           



     13.  Till revisor för en tid av 2 år omvaldes Marcus Pettersson.
     
     14.  Till valberedning valdes Stefan Penttinen (sammankallande) samt Gösta Svensson
            och som suppleant Anna-Karin Jonsson.

     15.  Årsavgiften för 2022 fastställdes till 100 kr för enskild person och 200 kr för förening.
           
     16.  Övriga frågor – ingen fråga framfördes.
      
     17.  Mötet beslutade att protokollet ska justeras den 10 september kl.10.00 i macken och därefter
            göras tillgängligt på www.rejmyrebyarad.se och anslagstavlan vid macken.

      
     18.  Då inga fler frågor fanns att behandla avslutade ordföranden mötet, därefter bjöds på 
            kaffe alternativt te.

                     


