Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 150211

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Agneta Svensson,
Ida Qvarnström, Sabine Schaarschuch, Anders Gerestrand,
Elisabeth Sigfridsson, Torgny Holmberg

§1

Monica förklarade mötet öppnat

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

Ekonomi
På plusgirokontot finns ca 20 000 kr. Hyran för lokalen är betald till och
med februari. Kulturskolans hyra av cafélokalen ht 2014 har ersatts med 1
500 kr. Ersättningen för den sålda projektorn har kommit in på kontot. Det
finns en långsiktig fordran på 40 000 kr på Kooperativa Åryd.
Föreningsrådet har fått förfrågan om att sponsra en ny kassaapparat i Åryds
Lanthandel. Beslutades om ett bidrag på 5 000 kr. Åryds Lanthandel
skickar faktura på beloppet.
Preliminärt bokslut för 2014 presenterades. Årets (2014) sponsring av
sommarcaféet uppgår till ca 9 000 kr och till Åryds Lanthandel ca 6 600 kr.

§5

Det finns ett färdigt förslag till avtal mellan Åryds föreningsråd och Desiré Avtal
Gustavsson om utnyttjande av lokalen på Masugnsvägen 1 till verksamhet
med café och försäljning. Avtalet har skickats ut till styrelsen för
kommentar. Verksamheten kommer att bedrivas dagtid. Avtalet går vidare
för påskrift.
I samband med avtalet diskuterades säkerheten i lokalen. Beslutades att
Claes ser över brandsläckare, brandvarnare, brandfilt och utrymningsvägar.

§6

Växjö kommun har skickat ut ett förslag till att träffas kring frågan om
Åryds parker och naturområden. Föreningsrådet representeras av Monica
(kontaktperson), Sabine och Claes. Torgny framför till ÅIK att utse en
representant. Möte förelås i mars/april.

Grönytor

§7

− Claes har via epost rapporterat om ett möte mellan
kommunledningen och de sex större tätorterna i Växjö kommun.
Diskussionen rör bl.a. planläggning och byggande av bostäder.
Uppföljande möte hålls den 2 mars kl 08.30.
− Torgny rapporterade att arbetet fortgår med sikte på en ny
fotbollsplan där det nu är en grusplan.
−
Inbjudan till Trivsel- och inspirationskväll i Asa den 3 mars. Monica har
anmält sig.
− Elisabeth informerade om Idékväll för Hemmesjö Furuby
församling. 26 februari i församlingshemmet i Billa.

Rapporter

§8

Övrigt

− Den 18 april är det fotbollsfest på Åryds idrottsplats. Deltager i
arrangemanget gör bl.a. Åryds Lanthandel, Hemmesjö Furuby
församling och Hemmesjö hembygdsförening.
− Ida informerade om att Stenberga Lanthandel kommer på
studiebesök till Åryds Lanthandel.
− Elisabeth arbetar för en ny anslagstavla i Billa.
− Anders tog upp frågan om det humusfärgade vattnet i Årydsjön.
Föreslogs att frågan diskuteras vid kommande möte om parker och
natur med Växjö kommun.
− Anders frågade om det behövs ett sjökort för Årydsjön.
Diskussionen gav som resultat att det inte finns något större behov.
− Anders påpekade att det skulle behövas en lämplig plats för att
lägga i kajaker. På nuvarande brygga är det för trångt.
§9

Nästa möte är årsmötet som hålls den 7 april 2015 kl. 19.00

§ 10

Monica förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

Åryd, dag som ovan

/Claes Lissing/
…............................................
Claes Lissing, sekr

/Monica Gustafsson/
….................................................
Monica Gustafsson, ordf

