Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 130527

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders
Gerestrand, Roland Schaarschuch, Agneta Svensson, Sabine
Schaarschuch, Leif Svensson

§1

Monica förklarade mötet öppnat

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

En kyldisk till caféet har köpts för 4 500 kr. Den gamla konditoridisken är
såld för 1 200 kr.
Ytterligare 10 000 kr har föreningsrådet fått i kommunalt bidrag.
Innan caféet öppnar måste vi köpa två våffeljärn och ett tält. Claes handlar.
Beslutades att föreningsrådet stödjer caféet med en växelkassa på 1000 kr
samt inköp av råvaror för upp till 4000 i Åryds Lanthandel. I gengäld skall
cafèets personal göra en ekonomisk rapport efter sommarens verksamhet.

Ekonomi

§5

Enligt tidigare beslut skall föreningsrådet stötta Kooperativa Åryd med t.ex. Kooperativa
aktiviteter i Åryds Lanthandel. Närmast är det aktuellt på 1-årsfirandet den Åryd
6 juni. Eftersom ingen uppgift om aktivitet eller kostnad fanns från
Kooperativa Åryd kunde inget beslut tas om stöd på jubileumsdagen.
Beslutades att efter Kooperativa Åryds styrelsemöte den 30 maj ta ställning
till önskemålen och därefter besluta efter mailkontakt inom styrelsen.

§6

Roland rapporterar att cykelbroschyren ”Årydsjön runt” tryckts i ny
upplaga. Den distribueras till caféet, affären, turistbyrån mm.
Roland rapporterade om kontakter med Växjö kommun angående båtramp.
Styrelsemötet diskuterade vems ansvar det egentligen är att ordna en
båtramp. Syftet från början var att få bort rampen på Sjösalavägen. Kanske
är det inte föreningsrådets angelägenhet i första hand att arbeta för en ny
ramp?
Diskuterades nedtagning av grenar på badplatsen. Roland kontaktar
kommunen, dock med förbehållet att ÅIK:s anslag för badplatsskötsel inte
skall belastas för detta arbete.
Roland rapporterade om fartdämpande åtgärder vid passagen Sjösalavägen
– Värendsvägen. Ingen framgång ännu.

Rapporter

§7

Leif rapporterade om ÅIK:s planer på upprustning av klubbstugan.
Vildsvinsskydd kommer att monteras permanent. Inom ÅIK är man oroad
över återväxten på ungdomssidan. Det finns åtskilliga ”överhoppade”
årskullar på i fotbollsverksamheten på ungdomssidan.
Fotbollsplanen har fått en ny skylt som talar om att den numera heter
TIVAB-vallen.
ÅIK har beslutat att Pierre Persson är suppleant som representant i Åryds

Övrigt

Föreningsråd.
Anders informerade om att det skall bli en boulelektion i skolan och att man
försöker få igång organiserat boulespel.
ÅIK har under våren haft en idrottsskola som kommer att starta igen efter
sommaruppehållet.
Roland föreslog att man skulle ordna en cykeltur runt Årydsjön i augusti.
§8

Nästa styrelsemöte hålls den 16 september kl 19.

Nästa möte

§9

Monica förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan

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

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

