
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 8 april 2013

Närvarande:
Monica Gustafsson, Agneta Svensson, Roland Schaarschuch, Sven-
Olov Wargklev, Nauras Minelmio, Anders Gerestrand, Sabine 
Schaarschuch, Claes Lissing, Ida Qvarnström, Bengt Karlsson 
(representant från Vidingehem)

Före ordinarie årsmöte informerade Bengt Karlsson om Vidingehems arbeten och planer för 
Åryd. Med tanke på att det sällan är kö till lägenheterna i Åryd men heller inte några lediga 
lägenheter anser man sig inte behöva bygga något just nu. Det är också svårt att bygga utan 
räntesubventioner – lägenheterna blir alldeles för dyra. 2011 fick skolan bergvärme och köket 
byggdes om. 2012 renoverades Billavägen 5. 2013 blir det ommålning och fasadarbeten på 
skolan. 2014 planeras renovering av Billavägen 1.
Vidingehem vill gärna ha möte med skolledningen i Åryd och planerar två träffar i år.
Efter Bengts information hade åhörarna synpunkter på bl.a. skola och skolområde, inhägnad 
utemiljö i samband med förskolan. Gärna någon form av energiprojekt i Åryd. Boendemöten 
för Vidingehems hyresgäster bör hållas lokalt i Åryd. En eloge till Vidingehem för de lysande 
”snöflingorna” längs Billavägen i vintras!

§ 1 Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötets 
öppnande

§ 2 Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Agneta Svensson och Ida 
Qvarnström.

Ordförande 
sekreterare 
justerare

§ 3 Föreslagen dagordning godkändes. Godkännande 
av dagordning

§ 4 Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna. Föregående 
mötes 
protokoll

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2012 kommenterades, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.

Verksamhets-
berättelse

§ 6 Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2012 var 
49 566 kronor.  Under första halvåret har Koop Åryds medel hanterats på 
föreningsrådets konto. Det stora Diversekontot innehåller det ekonomiska 
stöd som föreningsrådet gett till sommarcaféet. Revisionsberättelsen lästes 
upp och lades med ett godkännande till handlingarna.

Ekonomisk 
berättelse, 
revisions-
berättelse

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Ansvarsfrihet

§ 8 Val och bekräftelser av föreningens ledamöter enligt bilaga.  Som 
ordförande för Åryds Föreningsråd på ett år valdes Monica Gustafsson.

Val

§ 9 Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

Firmateckning



§ 10 Val av revisorer och ersättare enligt bilaga. Val av 
revisorer och 
ersättare.

§ 11 Inga skrivelser fanns att redovisa. Skrivelser

§ 12 Claes rapporterade från ett möte med Växjö kommun angående utökat 
skydd för Åryds vattentäkt.
Roland rapporterade om planeringen för en ny båtramp nära båtbryggan.
Roland rapporterade om kontakterna med Växjö kommun och Trafikverket 
för att få till stånd fartdämpande åtgärder på Växjövägen.
Ida rapporterade om Kooperativa Åryd. Årsstämman planeras till i maj. Det 
blir firande i samband med ettårsjubileet. Ännu en pubkväll planeras.
Åryds Lanthandel fungerar bra men det behövs fler aktiva för att hjälpa till 
med olika sysslor. 
Monica rapporterade att anslag för lokalen och s.k. byapeng är sökt från 
Växjö kommun.

Rapporter 

§ 13 Monica har skickat in föreningsrådets synpunkter på Växjö kommuns 
landsbygdsprogram.
Sabine påpekade att ekarna på badplatsen behöver tuktas så att döda grenar 
tas bort och mer sol når gräsmattan.
Hastighetsöverträdelser på gator och vägar i samhället diskuterades med 
tanke på barnens säkerhet. Oftast är det ”de boende i byn” som är syndarna.
Monica tittar på en kyldisk som är till salu. Skall användas av caféet.
Från landsbygdsmötet i Skara, där Monica och Anders deltog, har kommit 
två rapporter med bl.a. Åryd som ett gott exempel. Broschyrer placeras i 
affären, caféet och hembygdsstugan.
Broschyren om cykelrundan runt Årydsjön håller på att ta slut. Roland 
undersöker vad det kostar att trycka ny upplaga.
Monica meddelade att föreningsrådet har för avsikt att stötta Åryds 
Lanthandel i samband med olika evenemang.

Övrigt

§ 14  Styrelsens tack går till Jan Johansson, som varit ÅIK:s representant i 
föreningsrådet i många år. Tack också till biogruppen som nu slutfört sitt 
arbete med biovisning i skolan.
 

Övrigt

§ 15 Nästa möte är den måndagen den 27 maj 2013 kl. 19 i lokalen på 
Masugnsvägen 1.
Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan
 

Claes Lissing Monica Gustafsson
………………………. …………………………….
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf

Justeras:

Ida Qvarnström Agneta Svensson
  

……………………………..   ……………………………..
  Ida Qvarnström Agneta Svensson


