Åryds Föreningsråd

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 10 april 2017
Närvarande:
Monica Gustafsson, Claes Lissing, Torgny Holmberg, Christian
Tegnvallius, Margaretha Bertilsson, Sabine Schaarschuch, Agneta
Svensson.

§1

Mötets
Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen, öppnade mötet och
öppnande
lämnade ordet till Joakim Hedvall. Han är landsbugdsutvecklare i Växjö
kommun och gav sin syn på utvecklingen i Åryd. Byggnation,
fiberutbyggnad och marknadsföring av Åryd var några av de områden han
berörde. Han meddelade också att utvecklingsbidraget är höjt till 35 000 kr.

§2

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och Ordförande,
sekreterare och
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Agneta Svensson och
justerare
Sabine Schaarschuch.

§4

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.

§5

Verksamhetsberättelsen för 2016 kommenterades, godkändes och lades
därefter till handlingarna.

§6

Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2016 var
70 781 kr. Åryds Lanthandel har fått 13 112 kr för firande av helger,
jubileum samt för julbelysning. Årets underkott är 2 554 kr.
Revisionsberättelsen lästes upp och lades med ett godkännande till
handlingarna.

Ekonomisk
berättelse,
revisionsberättelse

§7

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ansvarsfrihet

§8

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

Firmatecknare

§9

Val
Som ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Claes Lissing, Sabine
Schaarschuch och Anders Gerestrand. Hemmesjö församling har inte utsett
någon ordinarie ledamot. Som ersättare på 1 år valdes Martin Karlsson,
Margaretha Bertilsson, Christian Tegnvallius och Eje Elmqvist. Hemmesjö
hembygdsförening har inte utsett någon ersättare. Som ordförande för
Åryds Föreningsråd på ett år valdes Monica Gustafsson.

§ 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

Godkännande
av dagordning

Föregående
protokoll
Verksamhetsberättelse

§ 12

Sabine rapporterade att båtbryggan nu är uträtad och fastsatt. Man planerar
att ha ett möte med alla som har båtplatser för att få ut information.
Föreningsrådet har planer på att köpa ytterligare en bryggdel.
Beträffande båtramp så väntar man besked från länsstyrelsen om tillstånd
för vattenverksamhet.

Rapporter

Monica rapporterade att Torgny kommer att sköta flaggningen på trekanten.
Övriga i föreningsrådet står som reserver. Målet är att flagga på alla
allmänna flaggdagar.
Monica informerade om Scensommar, som kommer att ha två evenemang i
Åryd. Den 30 juni blir det musik och den 7 juli något för barn.
I höst kan det bli teater på Risingegården med Catrine Westling.
Torgny rapporterade att cementrör är fixade till grillplatserna.
Claes rapporterade att åtgärder på planteringen kring ankaret är på gång.
§ 13

Claes provar med svenskundervisning för utlandsfödda. Kanske går det att
utveckla till språkcafé.

Övrigt

§ 14

Nästa möte hålls den 28 augusti kl 19 i caféet.

Nästa möte

§ 15

Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan
Claes Lissing

Monica Gustafsson

Claes Lissing, sekr

Monica Gustafsson, ordf

Justeras:
Sabine Schaarschuch

Agneta Svensson

Sabine Schaarschuch

Agneta Svensson

