Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 151116

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

§1

Monica förklarade mötet öppnat

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

På plusgirokontot finns 48 242 kr med hyran betald till och med december.
Kassa 350 kr. Skuld till kassören för utlägg 2454 kr. 5 000 kr reserverade
för stöd till Koop Åryds inköp av ny kassaapparat.

Ekonomi

§5

Rapporter mm
Elisabeth rapporterade att anslagstavla i Billa är beställd. I församlingen
arbetar prästen Ursula Björkman Sjögren 60%. Anna Borgström slutar. Ny
kantor tillsätts till sommaren. Församlingen har erbjudit Åryds skola
bekosta busstransport i samband med traditionellt fackeltåg till kyrkan men
skolans rektor har sagt nej till arrangemanget. Församlingen upplever
problem i samarbetet med skolan.

Monica rapporterade att Roland Schaarschuch avsagt sig uppdraget som
revisor. Revisorssuppleanter är Käthe Eriksson och Gösta Sundberg och de
tillfrågas om någon kan bli ordinarie.
Monica rapporterade från utvecklingsgruppen som haft ett möte och skall
träffas igen efter nyår. Arbetsuppgifter är fördelade inom gruppen.
Julbelysningen på Billavägen kommer inte att sättas upp. Ej tillåtet i de nya
belysningsstolparna. Föreningsrådet bekostar tre julstjärnor (belysning) till
affären.
Leif och Torgny rapporterade att ÅIK:s tränare Ilja Dobric slutar. Nästa år
spelar man i div 4. Ungdomssatsningen fortsätter som planerat. Ett tjejlag
slutar. Den nya planen fungerar bra och pulkabacken skall bli tillgänglig i
vinter.
Ida rapporterade från Kooperativa Åryd. Omsättningen ligger kvar på ca
2,5 milj vilket gör att man måste sänka kostnaderna. Fr o m 7 dec öppnar
man kl 12 i stället för 10. Oförändrat öppet på helgerna. Arbetsgrupper för
administration, affärsutveckling och medlemsutveckling kommer att stödja
den nya styrelsen.
§6

Dagens möte hålls i Hemmesjö Furuby församlingshem i Billa för att
styrelsen skall få se lokalerna och deras lämplighet för uthyrning. På

Övrigt

bottenvåningen finns sammanträdesrum för 10-15 personer. På andra
våningen finns stor samlingslokal och kök. Högtalaranläggning, mikrofon,
DVD-spelare, dataprojektor med VGA-anslutning och möjlighet att ta in
dataljudet i högtalarsystemet. Hiss finns. God handikappanpassning.
Hyra för samlingslokalen – 500 kr
Hyra för köket - 300 kr
Hyra för sammanträdesrummet – 250 kr
Öl och vin får serveras men inte spritdrycker.
Bokning via församlingshemmets vaktmästare. Se Hemmesjö Furuby
församlings hemsida.
Claes föreslog att en fontän med ljus skall sättas upp i sjön utanför
trekanten i Åryds centrum. När dammluckorna skall byggas om kommer
ström att dras fram till sjökanten.
Diskuterades båtrampen på Sjösalavägen. Sabine m. fl. på Sjösalavägen har
skickat en skrivelse med krav på att den tas bort eftersom nyttjandet är
störande på flera sätt. Någon båtramp måste finnas men var?
Inget nytt har hänt i frågan om tågstopp i Åryd.
Luciafirande blir det måndagen den 14 på kvällen i kyrkan med skolans
lucia. Söndagen den 13:e är det luciafirandet i Risingegården och på caféet i
Åryd.
Vitarörsvägen avstängd för trafik på Furubysidan. Vad är planerna?
§7

Nästa möte hålls måndagen den 15 februari 2016 kl. 19. Dessförinnan
träffas utvecklingsgruppen den 11 januari kl 19.

§8

Monica förklarade mötet avslutat och tackade Elisabeth för värdskap och
Agneta för fika.

Nästa möte

Billa, dag som ovan

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

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

