Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 121126

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

§1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna sedan beloppen för
musikunderhållning på sommarcaféet ändrats från 5 000 kr till 4 000 kr.

Föregående
protokoll

§4

Ekonomi
- På kontot finns just nu, innan hyran för december betalats, ca 14 500 kr.
- Lånedokumentet för Kooperativa Åryd är undertecknat. I betalningsvillkoren anges att 10 000 kr skall vara återbetalda före den 20 januari
2013. Återstoden skall betalas under 2013.
- Claes påminde om att en faktura från Kooperativa Åryd saknas.
- Från Skatteverket meddelas att Folkets Husföreningens deklaration
kommit in för sent men hotet om avgift på 10 000 kr har tagits tillbaka.
Enligt meddelandet är deklarationen inlämnad 2012 den sista eftersom FHföreningen upphörde 2011.
- Nordeas baspaket för föreningar upphör. Det ersätts av ett företagspaket
som kostar 250 kr mer, dvs 850 kr. Claes undersöker alternativ med lägre
kostnad.
- Eftersom Miljö och hälsa på Växjö kommun aviserar en avgift på 800 kr
per år för kontroll av sommarcaféet kommer Monica att ansöka om bidrag
för denna kostnad i samband med ansökan om driftsbidrag.

§5

- Under hösten har Åryds Lanthandel utsetts till ”Årets kooperativ i
Kronoberg”!
- Länsstyrelsens bidrag är inte helt utbetalat.
- Det finns fortfarande 25 personer som tecknat sig för andel men som inte
betalt.
- Inför firandet av 1:a advent i affären gör Ida ett flygblad för utdelning.
Monica och Anders kan vara med vid produktion av flygblad i
fortsättningen. Föreningsrådet engageras för utdelning.
- Det finns ett ”Skafferiavtal” som gör att kommunala verksamheter kan
göra mindre inköp i Åryds Lanthandel.
- Hemkörning av varor förbereds med ett möte med Hans Ohlsson, Växjö
kommun. Ida och Claes deltar.
- Det behövs fler ideella insatser i butiken.
- Hur hemsida, facebook, nyhetsbrev och flygblad skall kombineras
behöver ses över.

Kooperativa
Åryd

§6

- Anders och Monica har presenterat Åryds Föreningsråds arbete vid en
kulturdag i Skara. Bildspelet finns på föreningsrådets hemsida aryd.se.
Två andra samhällen presenterades samtidigt. Erfarenhet: Det behövs
eldsjälar. Viktigt med entreprenörskap för att skapa arbeten och tjäna
pengar. En gåva från kulturdagen, en bok om Västergötland, överlämnades
till Claes.
- Diskuterades geocaching, som kan utökas i trakten. Ett bra sätt att locka
besökare.
- Monica och Claes har varit på möte på Växjö kommun tillsammans med
övriga 5 huvudorter utanför stadskärnan. Vid mötet deltog bl.a. Hans
Ohlsson, ansvarig för landsbygdsutveckling i kommunen, Gunnar Elm,
Carin Högstedt och Tomas Karlsson, näringslivschef. Varje ort fick
presentera sig kort. Det skilde en del på hur man jobbar, men det kändes
som att det har åstadkommits en hel del i Åryd, t.ex. Kooperativa Åryd,
broschyrer, cykelrunda, hemsida, Café Masugnen med bruksområdet m.m.
Den ort som fick mycket beröm för sitt fina arbete, bl.a. med ett
jämställdhetsråd, var Braås. Det kommer att bli flera träffar i samma stil.
- Monica påminde om att vi behöver arbeta mer med vår utvecklingsplan.
- Roland redogjorde för oklarheter i förslaget till översiktsplan. Det gäller
bl.a. skolans utbyggnad. Han har blivit utlovad besked men det har ännu
inte kommit.
-Nya hastighetsskyltar har kommit upp men det finns fler trafikfrågor som
är olösta. Roland har kontakt med tjänstemännen på Växjö kommun.

Rapporter

§7

Diskuterades information till nyinflyttade. Det är svårt att utgå från
skatteverkets listor över inflyttade. Bättre att ha hemsidan anpassad även
för nyinflyttade.
Anders föreslog en skylt som pekade upp mot utsiktsplatsen på Hemset.

Övriga frågor

§8

Nästa möte hålls måndagen den 11februari 2013 kl 19 i lokalen.
Årsmöte hålls måndagen den 8 april 2013kl 19 i lokalen.

Nästa möte

§9

Monica förklarade mötet avslutat. Styrelsen tackade Monica för den goda
tårtan till kaffet!

Mötet avslutas

Åryd, dag som ovan

/Claes Lissing/
Claes Lissing, sekr

/Monica Gustafsson/
Monica Gustafsson, ordf

