
Protokoll fört vid årsmöte med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre
 den 12 mars 2023 i Rejmyre Folkets hus.

  1. Årsmötets öppnande och förslag till dagordning
      Ordförande Anders Rådenstein hälsade alla välkomna och därefter godkände mötet
      styrelsens förslag till dagordning.

  2. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna
      Mötet var enigt om att kallelsen skett enligt stadgarna.

  3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
      Till mötesordförande valdes Per Nilsson och till mötessekreterare Bert Kindåker.

  4. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare
      Till att justera protokollet och vid behov vara rösträknare valdes Rolf Kindblom och
      Erik Arvidsson.

  5. Föredragande av verksamhetsberättelsen
      Anders Rådenstein läste valda delar av verksamhetsberättelsen för 2022 som mötet
      därefter godkände.

  6. Föredragande av den ekonomiska ställningen
      Anders Rådenstein redogjorde för den ekonomiska ställningen som mötet därefter
      godkände.

  7. Föredragande av revisionsberättelsen
       Kerstin Karlsson läste upp revisorernas berättelse som mötet därefter godkände.

  8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021
      Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

  9. Val av ordförande på ett år
      Anders Rådenstein omvaldes till föreningens ordförande för en tid av 1 år.

10. Val av styrelseledamöter på två år
      Som styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Kerstin Skagerström, Jesper Waleij och
      Lotta Wall.

11. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
      Som styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Ingvar Pettersson och Carl-David Söderback.

12. Val av en revisor på två år
      Som revisor för en tid av 2 år valdes Stefan Gustafsson.

13. Val av en revisorsuppleant på ett år
       Som revisorsupplenat för en tid av 1 år omvaldes Inga-Britt Kindåker.



14. Val av två valberedare på ett år
      Vid mötet gick det inte att få förslag på eller välja personer till en valberedningen varför
      frågan hänsköts till styrelsen att lösa.

15. Val av valberedningssuppleant på ett år
      Som valberedningssuppleant för en tid av 1 år valdes Johan Karlsson.

16. Framställningar från styrelsen
      Styrelsen hade inget att ta upp under den punkten.

17. På mötet väckta frågor
      Bert Kindåker ställde frågan när protokollet skulle justeras.
      Mötet beslutade att protokollet ska justeras den 16 mars kl.15.00 och därefter finnas tillgängligt
      på föreningens hemsida www.rejmyrehembygdsforening.se

       Bert Kindåker frågade när infartsskylten till samhället utmed Finspångsvägen skulle
      göras klar. Vid årsmötet 2022 informerades om att det skulle vara klart inom kort.
      Det visade sig att det inte funnits något original som underlag för att trycka en ny skylt.
      Bert Kindåker erbjöd sig att ta fram ett original användbart för tryck.

      Birgitta Johaansson påpekade att det behöver röjas och snyggas till kring Grindstugan.
      Mötet beslutade att man via sociala medier kallar till frivilligt arbete med detta.

18. Årsmötets avslutning
      Då inga fler frågor fanns att behandla avslutades mötesförhandlingarna.

      Därefter bjöd Hembygdsföreningen på smörgåstårta och kaffe/te.

      Universitetsadjunkten och författaren Kristina Collén berättade därefter om sig själv och
      sin senast utgivna bok Rosenträdgården. Det är en deckare i feelgood genren där berättelsen
      till stor del utspelar sig i och kring Rejmyre. Det fanns också möjlighet att köpa av hennes
      böcker i möteslokalen.
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