Åryds Samhällsförening

Protokoll fört vid föreningsmöte torsdagen den 6 Maj 2021.
Närvarande: Claes Lissing, Sabine Schaarschuch, Margaretha
Bertilsson, Torgny Holmberg, Ida Qvarnström, Malin Andersson och
Nathalie Petersson.

§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 lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§5

Till kassör valdes Claes och Sabine till sekreterare på 1 år. Ambitionen är
att under året hitta ersättare till dessa poster.
Nathalie valdes till ny kontaktperson för Masadi, för att kunna stötta henne
och bolla idéer och förslag till kommande säsong i cafeét.

Fördelning av
arbetsuppgifter
.

§6

Ekonomi
Ekonomisk planering
Eftersom driftsbidraget uteblir för år 2021 kommer hela behållningen på
kontot att gå till hyran för maj 2021- april 2022 6*2890 + 4*5780= 40460:Hyran är betald fram till och med juni. Förhoppningsvis betalas nästa års
driftbidrag ut i april 2022. Efter utvecklingsbidrag och kaffepeng finns det
ca 26´-27´kr på kontot.
Vidinge Hem kommer inte att sponsra till någon hjärtstartare utan
koncentrerar sig på ungdomsaktiviteter.

§7

Nathalie och Bibbi(Margaretha) kontaktar Masadi för vidare planering
kring Cafeét.

§8

Trädgårdsdag /öppenträdgård är bokad till den 15 augusti med förhoppning Kommande
att pandemin inte ska sätta käppar i hjulet. Dagen kommer att vara uppdelad aktiviteter
i två pass, så att den som har öppen trädgård på ex förmiddagen kan njuta
av andras trädgård på eftermiddagen. Mer information kommer under
våren/försommaren på anslagstavlor och på digitala medier.

§9

Flaggningen vid trekanten/parken vid affären,sköts även under 2021 av
Torgny Holmberg. Det tackar vi för!

Cafeét

Flaggning

Förslag på
aktiviteter

§ 10

Sånggrupp och It/mobillärande för pensionärer. Dessa punkter ligger
vilande tills restriktionerna för covid-19 blir till det bättre.

§ 11

Hur når vi bäst
Många idéer bollades på mötet och Malin gör ett utskick om information
om samhällsföreningen och dess viktiga roll i samhället. Emmy kommer att ut till
Årydsborna?
tillfrågas om hon kan göra en Facebook sida för Åryd Samhällsförening där
vi fortsättningsvis kan komma med information , bilder mm.

§ 12

Cykelkartan ”Årydssjön runt” kommer att bli uppdaterad med grillplatser
och besökspunkter. När den är klar kommer den att finnas på hemsida och
läggas ut som info på Facebook. Tack Claes!

Övriga frågor

Bibbi vill uppmärksamma att avstjälpt trädgårdsavfall i skogen kring
elljusspåret drar till sig vildsvinen. Vänligen släng på deponin så hjälps vi
åt att hålla svinen borta.
Växjö kommun grönstruktursprogram för Åryd har en längre tid funnits att
tillgå på Växjö.se. Sista datum för att komma med förslag, utlåtande kring
detta är 11 Maj 2021.
§ 13

Avslutning

Nästa styrelsemöte 1 juni 2021 kl:19:00
Ordförande avslutade och tackade för trevligt möte.

Åryd, dag som ovan

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

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

