
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 11 april 2019

Närvarande:
Monica Gustafsson, Claes Lissing, Torgny Holmberg, Margaretha 
Bertilsson, Sabine Schaarschuch, Agneta Svensson, Birgitta Peters 
Danielsson, Monica Viklund, Ida Qvarnström.

Före årsmötet hälsades välkomna Peråke Janén, VD på Vidingehem, Sofia Stynsberg, ordf. i 
Tekniska nämnden i Växjö kommun samt landsbygdsutvecklare Björn Idlinge.  
Björn Idlinge listade aktuella frågor om skolans om/tillbyggnad, samlingslokal, lediga tomter, 
krishantering, tågstopp. Han lovade att hjälpa till med ansökan om pengar till uppförandet av 
båtrampen som är på gång i Sågviken vid Industribyn. Han föreslog också en samordning av 
hanteringen av alléträden på norra delen av Masugnsvägen sedan Växjö kommun ritat om 
tomtgränserna.
Peråke Janén menade att efterfrågan på tomter utanför Växjö centralort är liten. Han 
presenterade ett förslag till fullföljandet av bygget på Fridhem i Åryd. Två huskroppar med 
sammanlagt 8 lägenheter. Tvåplanshus med hiss. Ingen tidplan gavs.
Sofia Stynsberg talade allmänt om tekniska nämndens arbete. Några konkreta frågor berördes. 
Frågan om cykelväg till Risinge kommer att tas upp. Avloppsledningen i Årydsjön mellan 
Furuby och Åryd skall bytas ut eftersom den orsakat problem de senaste åren. Frågan  om en 
dumpad betongklump i Masugnsallén tar hon med sig.

§ 1 Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen, öppnade mötet  Mötets 
öppnande

§ 2 Föreslagen dagordning godkändes. Godkännande 
av dagordning

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

Ordförande, 
sekreterare och 
justerare

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

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2018 kommenterades, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.

Verksamhets-
berättelse

§ 6 Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2018 var 
39 087,25 kr. Fordran på 40 000 kr i Kooperativa Åryd har avskrivits sedan 
företaget likviderats. Det bör poängteras att de 40 000 kronorna 
ursprungligen kommer från avvecklingen av Åryds Folkets Hus-förening. 
Årets resultat dras också ner på grund av utgifter i ett Leaderprojekt där 
ersättningen kommer först 2019. Årets underskott är 
50 128,11 kr. Revisionsberättelsen lästes upp och lades med ett 
godkännande till handlingarna.

Ekonomisk 
berättelse, 
revisions-
berättelse

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Ansvarsfrihet

§ 8 På grund av litet intresse från Åryds invånare diskuterades 
nedläggning av Åryds Föreningsråd. Diskussionen mynnade ut i 
förslaget att ha kvar en förening för att kunna hålla kontakt med 

Nedläggning?



Växjö kommun men att skala av verksamheter som valborgs- och 
midsommarfirande. Lokalen i Masugnsvägen 1 är kvar åtminstone till 
årets slut.
Årsmötet beslutade att ändra namn från Åryds Föreningsråd till 
Åryds Samhällsförening. Den organisatoriska knytningen till ortens 
föreningar försvinner. Vidare beslutades att stadgarna anpassas till de 
ändrade förutsättningarna. De nya stadgarna bifogas protokollet från 
årsmötet och måste antas vid ett kommande föreningsmöte.

Beslut 

§ 9 Som ordinarie styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ida Qvarnström, Claes 
Lissing och Sabine Schaarschuch.
Som ersättare på 1 år  valdes Margaretha Bertilsson och Eje Elmqvist och 
Monica Viklund.
Förutom ovan valda består styrelsen av följande ledamöter valda t.o.m 
2019: Monica Gustafsson, Torgny Holmberg, Agneta Svensson. Anders 
Gerestrand har avböjt omval.

Val

§ 10 Som ordförande för Åryds Föreningsråd på ett år valdes Margaretha 
Bertilsson.

Val av 
ordförande

§ 11 Som revisorer på 1 år omvaldes Sven-Gunnar Tuvner och Göte Bertilsson. 
Som ersättare på 1 år valdes Käthe Eriksson.

Val av revisor-
er o ersättare.

§ 12 Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Margaretha Bertilsson och 
Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

Firmatecknare

§ 13 Inga skrivelser fanns. Skrivelser

§ 14 Monica Gustafsson har deltagit i möte med Växjö kommuns ledningsgrupp. 
Inget nytt framkom.

Rapporter 

§ 16 Sabine Schaarschuch berättade om arbetet med båtrampen. Arbetet utförs 
till stora delar ideellt.
Diskuterades förberedelser för att organisera en krisgrupp.
Nästa Masugnsträff i samarbete med församlingen sker den 9 maj 
tillsammans med Marianne Agetorp.
 

Övrigt

§ 17 Nästa möte hålls den 20 maj kl 19 i Café Masugnen. Monica Gustafsson 
förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan
 
Claes Lissing Monica Gustafsson
……………........ …………………………….
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf

Justeras:
 
Ida Qvarnström   Torgny Holmberg  
…............................. …..................................  
Ida Qvarnström Torgny Holmberg

 


