Åryds Föreningsråd org.nr. 80 24 53 - 3708
Protokoll fört vid styrelsemöte 190520

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine
Schaarschuch, Bibbi Bertilsson, ordförande, Ida Qvarnström, Monica
Viklund, Agneta Svensson, Torgny Holmberg

§1

Bibbi förklarade mötet öppnat.

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4

Åryds föreningsråds styrelse beslutade att byta namn till Åryds
Samhällsförening och anta de stadgar som förelades och beslutades vid
årsmötet den 11 april 2019. De medlemmar som vid årsmötet valdes som
ersättare kommer nu att räknas som ordinarie styrelsemedlemmar eftersom
ersättare inte finns kvar enligt de nya stadgarna.

Föregående
protokoll
Nytt namn,
nya stadgar

§5

Tidigare medlemmarna i styrelsen Martin Karlsson och Mikael Aronsson
har avböjt omval. Kontaktlista med styrelsemedlemmar görs klar och
skickas ut till styrelsen.

§6

Claes meddelade att byapengen på 35 000 kr har kommit. Hyran för lokalen Ekonomi
betald fram till och med juni. Saldo på plusgirokontot är 115 626 kr.

§7

Inga skrivelser.

Skrivelser

§8

Monica G rapporterade från församlingen och påpekade att det är mycket
bra musikprogram i gamla kyrkan på lördagkvällarna i sommar. Den 31
augusti är det kyrkomusikfestival i gamla kyrkan.

Rapporter

§9

Aktiviteter
Monica G meddelade att en festgrupp är på gång. Det blir
midsommarfirande och dragspelsmusiker är vidtalad. Monica G hjälper till
med reklam. Blommor behövs till stången.
Inga söndagsspelningar vid caféet är klara ännu men det är möjligt att några
blir av. Växjö kommuns Scensommar har två framträdanden i Åryd. Den 5
augusti för barn och den 11 augusti för vuxna.
Hembygdsföreningens tisdagsgrupp ordnar så att cafétältet kommer upp
före midsommar.

Medlemmar
kontaktlista

§ 10

Styrelsen beslutade om följande fördelning av arbetet i styrelsen:
Sekreterare och ansvarig för ansökningar om medel från Växjö kommun är
Monica Gustafsson. Kassör och ansvarig för hemsidan är Claes Lissing.
Anders Gerestrand hjälper till med hemsidan.
Diskuterades utegym i Åryd. Monica V var tveksam om det skulle bli
använt. Om man ska satsa på utegym skall man ha ett genomtänkt förslag
och kostnadskalkyl innan man går till kommunen.
Diskuterades kommande möte med Växjö kommun. En artikel i
Smålandsposten tydde på att Åryd inte längre har samma status som de
övriga 5 orterna utanför stadskärnan. Bl.a. detta vill vi ta upp med Växjö
kommun. Monica G kontaktar Björn Idlinge om ett möte.
Konstaterades att det inte finns någon planerad mark för industri. Tidigare
anvisat område nära åkeriet finns inte med i planen. I Åryds industriby är
det i stort sett fullt. Går den att bygga ut?

Övrigt

§ 11

Nästa möte är måndagen den 12 augusti kl. 19. Bibbi avslutade
styrelsemötet. Styrelsen tackar Bibbi för en härlig rabarberpaj!

Avslutning

Åryd, dag som ovan

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

….................................................
Bibbi Bertilsson, ordf

