Åryds Samhällsförening

Protokoll fört vid föreningsmöte måndagen den 1 Mars 2021.
Närvarande: Claes Lissing, Sabine Schaarschuch, Margaretha
Bertilsson, Torgny Holmberg och Agneta Svensson.

§1

Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Närvarande: se ovan

Närvarande

§3
§4

Dagordningen godkändes.
Protokollet från senaste mötet lades till handlingarna.

Dagordning
Föregående
protokoll

§5

Likviditeten är god. Lokalhyran för Mars är betald samt internet avgiften.

Ekonomi

Positivt besked från Vidinge Hem som halverar hyreskostnaden för lokalen
från och med April 2021-December 2021.
Vi behöver investera i nya utemöbler inför säsongen 2021. Styrelsen var
överens om att Claes har fria händer att se över vad som behöver investeras
alternativt renoveras.
Sabine tar in kostnadsförslag på hjärtstartare som kommer att placeras nere
vid klubbstugan. Stickgruppen har sponsrat med 1510kr till denna! Tack
alla flitiga damer!
Oklart exakt var på klubbstugan den ska placeras. Mer information
kommer.
§6

Bibbi kontaktar Masadi för att höra hur hon tänker driva caféet till
sommaren och att mer marknadsföring kring detta är nödvändigt.

Caféet

§7

Kommande aktiviteter:
Trädgårdsdag planeras den 8 augusti med förhoppning att pandemin inte
ska sätta käppar i hjulet. Dagen kommer att vara uppdelad i två pass, så att
den som har öppen trädgård på ex förmiddagen kan njuta av andras
trädgård på eftermiddagen.

Aktiviteter

§8

ÅIK
Önskemål från ÅIK:s fritidssektion där Alexander Andersson och Daniel
Liljeqvist är representanter.
ÅIK söker projektstöd för en rad olika projekt bland annat en ny båtbadbrygga, informationsbroschyr över friluftsmöjligheterna i Åryd mm.
Sammanfattning och kostnadsförslag fram taget av fritidssektionen och
presenterades av ordförande och närvarande på mötet beslutade att vi bokar
ett möte med Alexander och Daniel då flera frågor uppstod kring projektet.
Mer information kommer framöver efter gemensamma mötet.

Förslag på
aktiviteter

§9

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

§ 10

Det är snabb åtgång på hus i Åryd när det blir något till salu och det är bara Övriga frågor
någon tomt ledig på Kyrkekull området och en på Källelundsvägen som
kanske många inte tänker på. Vill man ha mer information om kommunens
översiktsplan finns den på www.vaxjo.se, där man även kan lämna
synpunkter.

§ 11

Nästa möte:
Årsmöte 19 april kl 19:00 i Caféet. Vid ändring av plats antecknas detta på
anslagstavlan och hemsidan.

Avslutning

Ordförande avslutade och tackade för trevligt möte.

Åryd, dag som ovan

…............................................
Sabine Schaarschuch, sekr

….................................................
Margaretha Bertilsson, ordf

