Åryds Samhällsförening
Protokoll fört vid föreningsmöte tisdagen den 1 juni 2021.
Närvarande: Claes Lissing, Margaretha Bertilsson, Ida
Qvarnström, Malin Andersson, Emmy Lennartsson 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

Claes går igenom de fakturor föreningen mottagit. Det tas även beslut om
att det ska ske en insamling till hjärtstartare under den planerade
trädgårdsdagen.

Ekonomi

§6

Caféet
Möte är genomfört med Masade gällande planering för caféverksamhet i
lokalen under sommarmånaderna. Beslut togs att det öppnar den 16 juni.
Beslut togs om att hennes hyresbetalning görs genom att hon sköter om
lokalen och dess närliggande omgivning, vilket det ligger ekonomisk värde
i.

§7

Arbetsuppgifter inför trädgårdsdagen delas upp mellan
styrelsemedlemmarna under sommaren. Ida är ansvarig.

Trädgårdsdag

§8

Scensommar är bokat med kommunen och kommer genomföras under 4
torsdagar i sommar vid cafét. Eventuella arbetsuppgifter i anslutning till
detta kommer att lösa sig efter hand.

Scensommar

§9

Hemsida,
Emmy utses till att ha ansvar för dessa sidor framåt. Det beslutas att
hemsidan ska riktas främst till de som inte bor i Åryd, med information om Facebook etc.
byn. Facebooksidan ska användas för att marknadsföra föreningen och dess
syfte, men också evenemang som anordnas i föreningens intresse. Emmy
blir även ny kontaktperson för internetleverantören.

§ 10

Det diskuteras kring det önskade tågstoppet i Åryd och hur vi ska göra vår
röst hörd. Förslag på att en ny skrivelse bör göras tillsammans med
föreningen i Skruv.

Tågstopp

§ 11

§ 12

Föreningens samverkan med Vidingehem upplevs vara god i dag. En oro
finns att den försämras när/om de två kommunala bolagen slås ihop till ett Vidingehem
stort bolag. Vi kommer göra en skrivelse undertecknat Åryds
Samhällsförening där vi kräver information om vad som kommer förändras
framåt för vår del.
Cykelkartan ”Årydssjön runt” är uppdaterad av Claes och finns nu att tillgå
på hemsidan, den kommer också annonseras via vår Facebook-sida inom
snar framtid.
Åryds samhällsförening har nu en mailadress som kommer användas:
arydssamhallsforening@gmail.com
Informationsdokument om föreningen och vårt syfte är skrivet av Malin
och kommer publiceras inom kort via Facebooksidan, anslagstavlor och
läggas i brevlådor.

§ 13

Avslutning

Nästa styrelsemöte troligtvis i augusti.
Ordförande avslutade och tackade för trevligt möte.

Åryd, dag som ovan

…............................................
Nathalie Petersson, sekr

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

