Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 180115

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine
Schaarschuch, Bibbi Bertilsson, Agneta Svensson, Anders
Gerestrand, Torgny Holmberg

§1

Monica förklarade mötet öppnat.

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

Saldo på föreningsrådets konto den 31 dec 2017 var 49 166 kr. Hyra för
lokalen betald till Vidingehem för januari. Efter årsskiftet har inkommit
4 500 kr som resterande hyra för 2017 från caféet.

Ekonomi

§5

Rapporter och
− Monica har deltagit i Kugghjulsgalan på resindenset i Växjö och
skrivelser
landsbygdskväll i Asa. Informerades om Bygdebolag men detta är
inte aktuellt för oss.
− Teaterpjäsen Föregångerskan som spelades i Risingegården var
lyckad. Vi avvaktar med nästa teaterpjäs.
− Monica har skickat in den kortfattade skrivelsen om tågstopp i
Åryd. Inget svar ännu.
− Monica har haft kontakt med Åsa Wesslund om hyreskostnaden för
gymnastiksalen i skolan. Åsa gör mycket ideellt men det blir ändå
dålig lönsamhet för gymnastiken. Kraftig hyreshöjning är aviserad.
Diskuterades möjlighet att hyra lokalen via en förening för att få ner
kostnaden. Det är viktigt att ha gymnastikgrupper igång men till en
rimlig kostnad för deltagarna. Anders undersöker prislistan för
gymnastiksalen. Ev kontakt med landsbygdsutvecklaren i denna
fråga.
Diskuterades även ett gym och/eller utegym i Åryd. Problem att hitta lokal
för ett gym.
Bibbi gjorde reklam för ”Antikrundan”, två promenadtillfällen för
daglediga i anpassad takt på måndagar och torsdagar kl 14.30.
− Sabine informerade om fortsatt arbete för båtramp. Svar väntas på
offertförfrågan om uppsättning av staketet.
− Torgny informerade om Spelguiden Cup (ÅIK- arrangemang) som
går den 8-10 februari i Tipshallen. 32 lag anmälda. Många frivilliga
i byn är med och hjälper till.

§6

Åryds föreningsråd fyller 20 i år, 2018. Monica skriver förslag till upprop
att läggas ut på Facebook. Många skall angageras i förberedelser och
genomförande.

Jubileum

Församlingen

§7

Monica har valts till ordförande i Hemmesjö Furuby församlingsråd.
Övriga i rådet från Hemmesjödelen är Eje Elmqvist, Karin Johansson,
Mikael Aronsson och Bo Hansson. Monica föreslår soppluncher eller
liknande i samarbete med caféet. Föreläsningar med olika tema som hälsa,
fotvård, smart telefon etc. Föreningsrådet kan var med och dela på
kostnaden.

§8

Monica deltar i möte med kommunledningen den 22 jan 2018. Då skall bl a Övrigt
byggplaner och tomter diskuteras. Claes påpekade vikten av parkering för
matartrafik när man vill resa till Växjö centrum där parkeringsmöjligheterna är små. Parkering i Risinge eller i stans utkant. Monica tar
med denna fråga på mötet.
Från caféet har framförts intresse för mer lokalyta. Ombyggnad av nedre
cafédelen där bardisken tas bort är ett alternativ. Det finns också intresse för
att använda den gamla kraftstationen som Hemmesjö hembygdsförening nu
disponerar.
Föreningsrådet köper en vimpel till Vidingehems flaggstång utanför
affären.

§9

Årsmöte i Åryds Föreningsråd hålls den 9 april kl 19 i cafélokalen. Då
bjuds landsbygdssamordnaren och VD för Vidingehem in.

§ 10

Monica förklarade mötet avslutat.

Årsmöte

Åryd, dag som ovan

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

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

