
Åryds Samhällsförening 
Protokoll fört vid föreningsmöte måndagen den 2 november 2020

Närvarande: Claes Lissing, Sabine Schaarschuch, Margaretha 
Bertilsson, Ida Qvarnström, Agneta Svensson, Torgny Holmberg och
Monica Gustavsson.

 
§ 1 Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat.
Mötets 
öppnande

§ 2 Närvarande: se ovan Närvarande

§ 3 Dagordningen godkändes Dagordning

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

§ 5 Likviditeten är god. Beslut togs om att en ny router införskaffas till Caféet  
och att vi hjälps åt med ansökan om bidrag till föreningen för 2021 som ska
vara inne senast 15/12-20.

Ekonomi

§ 6 Caféet har varit öppet under sommaren men kunde haft tydligare öppettider 
för gäster som varit där men inte sett någon skylt. Inget beslut är taget inför 
nästa säsong hur verksamheten kommer att bedrivas och hyreskontraktet för
nuvarande caféeidkare går ut den 31/12-20.

Caféet

§ 7 Kommande aktiviteter: 
Gångvägen utmed rälsen ska kommunen rensa/röja upp enligt information 
från Årydbor. Vi hoppas detta sker innan vintern kommer.

Traditionellt Julmys vid affären den 12 december kl 13:00-15:00.
Kyrkan bjuder på glögg och pepparkakor och tomtekören tar ton.
Monica har vidtalat Torsten som kommer och spelar dragspel vid dans 
kring granen.
Samhällsföreningen sponsrar detta och godispåsar som tomten delar ut till 
barnen som skrivit en önskelista till honom.
Lotteri och fina stickade plagg och alster från stickgruppen finns även i år 
till försäljning utanför affären. Vi hoppas på en mysig eftermiddag!

Trädgårdsdag planeras till våren/sommaren igen! Då uppdelad på för och 
eftermiddag för att man ska kunna se andras trädgårdar om man själv är 
med och deltar. Mer information kring detta kommer och vill du vara med 
kring förberedelserna välkommen att höra av dig till Sabine eller 
Margaretha.

Aktiviteter

 

§ 8 Säkerhet
Bibbi informerade att det inte blir någon trafikundervisning för årskurs 3 på
skolan på grund av Covid-19. 
Alla bör tänka på att synas nu i mörkret, så använd gärna reflex av något 
slag och/eller lampa.  

Säkerhet



§ 9 Beslut togs att vi avvaktar med införskaffande av hjärtstartare tillsvidare. Hjärtstartare

§ 10

§11

Sånggrupp och IT/mobil lärande/information för pensionärer är det som 
varit efterfrågat. På grund av covid-19 så måste detta planeras framåt våren 
så att man eventuellt kan anordna det utomhus.

Hemsidan behöver uppdateras och Claes lägger in lite nya fina bilder på 
omgivningarna. Kom gärna med tips om ni har något som ni tycker ska 
vara med.

Förslag på 
aktiviteter

Hemsidan

§ 12

§ 13

Båtrampen verkar fungera bra och vi tackar Torgny för att han har klippt 
gräset där under sommaren. Tack!

Nästa möte hålls den 11/1-21 kl 19:00  Margaretha Bertilsson förklarade 
mötet avslutat

Övriga frågor

Avslutning

Åryd, dag som ovan

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


