Protokoll fört vid årsmötet med Rekekrokens Byaförening den 30 mars 2014 på Revalyckan i
Jonstorp.
Närvarande: 22 medlemmar.
§ 1.
Ordförande Robert Torstensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppet.
§ 2.
Årsmötet beslöt att fastställa den föreliggande röstlängden.
§ 3.
Kallelse till årsmötet hade delats ut i brevlådorna i stadgeenlig tid. Det beslöts att årsmötet var
behörigt utlyst.
§ 4.
Den föreslagna dagordningen för årsmötet godkändes.
§ 5.
Tommy Bergdahl valdes till ordförande och tackade för förtroendet.
Laetitia Kimblad valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 6.
Anette Kimblad och Tommy Jönsson valdes att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
samt fungera som rösträknare vid behov.
§ 7.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs och årsmötet beslöt att godkänna denna
som lades till handlingarna.
§ 8.
Styrelsens resultat- och balansräkning för 2013 föredrogs. Ingående balans (2013-01-01) var
213 991 kr och utgående balans (2013-12-31) var 128 817 kr.
§ 9.
Revisorernas berättelse föredrogs av Arne Hansson och Lars Hillerström. Revisorerna
föreslog att resultat- och balansräkning skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet för 2013. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning för 2013.
§ 10.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2013.
§ 11.
Medlemsavgift för 2014 fastställdes av årsmötet 2013 till 200:-/hushåll. Styrelsen föreslog att
medlemsavgiften för 2015 skulle vara oförändrad 200:-/hushåll. Årsmötet beslöt i enlighet
med styrelsens förslag.
§ 12.
Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.
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Valberedning 2013
Valda blev Malin Torstensson och Gunhild Larsson med Ulrika Johnsson som suppleant.
§ 13.
Övriga frågor
Fibernät
Robert Torstensson informerade om att Jonstorp och Svanshall har börjat anslutas till fibernät.
Mer information kommer i fall detta även blir aktuellt och måste diskuteras för Rekekroken.
Väg ner till havet, norr om Bläsingevägen 20
Anette Kimblad berättade att det har tidigare funnits en väg/stig, hela vägen ner till havet, norr
om Bläsingevägen 20. Början av stigen är fortfarande synlig men sista biten är igenväxt.
Anette bad styrelsen att undersöka om det går att göra stigen brukbar igen så att de som bor på
Bläsingevägen kan komma ner till vattnet via den vägen. Styrelsen kommer att undersöka
vem äger marken och om det är möjligt att återställa stigen till brukbart skick.
Trappan ute på piren
Carita Bergdal nämnde att trappan ute på piren har blivit skadad (krokig och beläggning på
trappstegen saknas). Styrelsen kommer att se till att detta åtgärdas.
Kullaleden
Johan Johnsson frågade om märkning av Kullaleden då märkningen är otydlig runt Gustavs
Plats vilket innebär att vandrarna går vilse och ofta går genom vissa av trädgårdarna. Robert
Torstensson berättade att styrelsen hade kontaktat arbetsgruppen ansvarig för Kullaleden
under 2013 men att detta hade tyvärr inte åtgärdats än. Styrelsen kommer att följa upp med
arbetsgruppen ansvarig för Kullaleden.
§ 14.
Årsmötet ordförande Tommy Bergdahl avslutade mötet. Den omvalda ordföranden Robert
Torstensson tackade mötesordföranden Bergdahl och överlämnade blommor till honom.
Robert tackade även Gunvor Svensson för hennes arbete i Rekekrokens Byaförening.
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