
Åryds Samhällsförening 
Protokoll fört vid digitalt föreningsmöte måndagen den 25 Januari 
2021.

Närvarande: Claes Lissing, Sabine Schaarschuch, Margaretha 
Bertilsson och Ida Qvarnström.

 
§ 1 Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. Tackade Ida för hjälpen med inbjudan så att vi kunde hålla 
det digitalt. Ordförande bad även om ursäkt att hon missat tidigare utsatt 
möte.

Mötets 
öppnande

§ 2 Närvarande: se ovan Närvarande

§ 3 Dagordningen godkändes. Dagordning

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

§ 5 Likviditeten är god. Lokalhyran för Januari är betald samt konto- och 
webbhotell avgiften för hela året. 

Föreningen har erhållit så kallad kaffe peng från kommunen på 6500:- 

Hyresavgiften är tillbaka på den ordinarie summan. Claes skickar en 
förfrågan till Vidinge Hem om hyresförändring/sänkning då vi fortfarande 
inte har möjlighet att bedriva verksamhet i lokalen pga pandemin.

Bibbi kontaktar ordförande i ÅIK om vi kan samordna en hjärtstartare till 
byn.

Styrelsen och byn tackar Torgny för väl utfört arbete med att hissa flaggan 
under det gångna året! Ersättning lämnas över av Claes.

Ekonomi

§ 6 Masadi vill driva vidare caféet till sommaren.  Viktigt att tydliggöra med 
öppettider inför kommande säsong.

Caféet

§ 7 Kommande aktiviteter: 
Trädgårdsdag planeras in till juli eller augusti månad med förhoppning att 
pandemin inte ska sätta käppar i hjulet. Beslut tas längre fram.

Aktiviteter

 

§ 8 Säkerhet
Ordförande påtalar att sandningen fungerar bra i byn och det är härligt att se
så många ute och promenera.

Det finns endast skylt om förbud att cykla på elljusspåret vid infarten från 
Löparvägen. Bibbi kontaktar Björn Idlinge för att se om och vem som kan 
ordna skyltar även på de andra infarterna till elljusspåret.

Säkerhet



§ 9 Förslagen på aktivitet: sånggrupp och IT/mobil lärande för pensionärer 
ligger kvar vilande tills pandemin är över.

Förslag på 
aktiviteter

§ 10 Claes byter router i Caféet.

Vi behöver förstärkning till styrelsen. Är du intresserad av att driva frågor, 
utveckla byn tillsammans, eller dela med dig av bra ideér med ett glatt gäng
i olika åldrar?!
Hör av dig till Margareta Bertilsson, bertilsson@greengard.se eller någon 
av oss andra i styrelsen! Välkommen!

Övriga frågor

§ 11 Nästa styrelsemöte 1 mars kl 19:00.
Årsmöte 19 april kl 19:00 i Caféet. Vid ändring av plats antecknas detta på 
anslagstavlan och hemsidan.

Ordförande avslutade och tackade för trevligt möte.

Avslutning

Åryd, dag som ovan

Sabine Schaarschuch  Margaretha Bertilsson
…............................................ ….................................................
Sabine Schaarschuch, sekr Margaretha Bertilsson, ordf 
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