Åryds Föreningsråd

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 11 april 2016
Närvarande:
Monica Gustafsson, Anders Gerestrand Claes Lissing, Ida
Qvarnström, Torgny Holmberg, Christian Tegnvallius, Margaretha
Bertilsson

Mötets
öppnande

§1

Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen och öppnade mötet,
som inleddes med att det serverades en god smörgåstårta från Café
Masugnen.

§2

Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och Ordförande
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Torgny Holmberg och Ida sekreterare
justerare
Qvarnström

§3

Föreslagen dagordning godkändes sedan valet av firmatecknare placerats
efter val av ledamöter.

Godkännande
av dagordning

§4

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.

§5

Verksamhetsberättelsen för 2015 kommenterades, godkändes och lades
därefter till handlingarna.

Föregående
protokoll
Verksamhetsberättelse

§6

Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2015 var
73 335 kr. Sommarcaféet har inledningsvis fått hjälp för 5 630 kr och Åryds
Lanthandel för 13 112 kr. Årets överskott är 6 371 kr. Revisionsberättelsen
lästes upp och lades med ett godkännande till handlingarna.

Ekonomisk
berättelse,
revisionsberättelse

§7

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Ansvarsfrihet

§8

Som ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Monica Gustafsson, Leif
Svensson och Agneta Svensson. Som ordinarie ledamot på 1 år nyvaldes
Björn Runnemalm (Kooperativa Åryd). Som ersättare på 1 år omvaldes
Pierre Persson, Torgny Holmberg, Margaretha Bertilsson, Sven-Olov
Wargklev och Eje Elmqvist. Som ersättare på 1 år nyvaldes Christian
Tegnvallius (Kooperativa Åryd). 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

Som revisorer på 1 år valdes Sven-Gunnar Tuvner och Göte Bertilsson.
Som ersättare på 1 år valdes Käthe Eriksson och Gösta Sundberg.

Val av revisorer o ersättare.

§ 11

Inga skrivelser fanns att redovisa.

Skrivelser

§ 12

Christian rapporterade från Kooperativa Åryd att bokslutet för 2015 snart är Rapporter

klart. Resultatet blir i storleksordningen – 20 000kr. Prognosen för 2016
visar på positivt resultat. Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen kommer
man att försöka byta ut kyl- och frysutrustning.
När det gäller ekonomihantering har man stor ideell hjälp av professionell
revisor. Faktureringssystemet ses över för att få snabbare hantering. De nya
öppettiderna skall utvärderas. Stabil ekonomi är ett första mål.
Monica har träffat Vidingehem angående byggnation i byn och
om/tillbyggnad i Åryds lanthandel. Inga konkreta resultat har uppnåtts men
kontakterna fortsätter.
Monica, Sabine och Margaretha har deltagit i ett informationsmöte om
landsbygdsprogrammet, Leader mm. Mötet hölls på Pilås.
Till ett kommande möte med titeln ”Mötesplatser viktiga för en levande
landsbygd” åker Monica och Margaretha.
§ 13

Arbetet i utvecklingsgrupperna pågår men bör intensifieras, då resultatet
bör vara klart innan sommaren.

Övrigt

Den 15 augusti står Åryds Föreningsråd som värd för ett möte med övriga
större orter i Växjö kommun. Förslag på frågor att ta upp önskas. Den 22
augusti deltar Monica i möte med kommunledningen där ett skriftligt
förslag från utvecklingsgrupperna bör vara med.
Språkcafé får i nuläget vänta då det dels är delade meningar i styrelsen om
det är något att satsa på och dels därför att det är svårt att administrera.
Beträffande båtramp i Åryd. Inget svar har kommit från TJ-gruppen
(Industribyn). Kommunen stödjer inte bygge av ramp. Beslutades att Åryds
föreningsråd släpper frågan och lämnar den till fiskevårdsföreningen.
Valborgsfirandet diskuterades. Beslutades att fyrverkerierna skall användas.
Nästa möte

§ 14

Nästa möte hålls den 15 augusti kl 19 i caféet då även representanter från
övriga större orter i kommunen deltar.

§ 15

Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat och tackade samtidigt Ida med Avslutning
en blomma eftersom hon nu lämnar styrelsen. Monica tackade även Roland
Scharschuch, som avgått som revisor.

Åryd, dag som ovan
Claes Lissing
……………………….
Claes Lissing, sekr

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

Justeras:
Ida Qvarnström

Torgny Holmberg

Ida Qvarnström

Torgny Holmberg

