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Närvarande: Malin Andersson, Sabine Schaarschuch, Margaretha 
Bertilsson, Ida Qvarnström, Claes Lissing, Nathalie Petersson. 
Torgny Holmberg och Emmy Lennartsson.

 
§ 1 Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade det

digitala mötet öppnat. 
Mötets 
öppnande

§ 2 Närvarande: se ovan Närvarande

§ 3 Dagordningen godkändes. Dagordning

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

§ 5 Föreningens ekonomi i dagsläget är 36 121:-. Då är hyran för januari-22 
betald samt swish- och årsavgift + hanteringskostnad av bankkontot.
Kassör informerade att det skett en hyreshöjning och månadshyran ligger 
nu på 5847:-. Ordförande ber kassör att göra en skrivelse till Vidingehem 
om reducerad hyreskostnad pga Covid-19 pandemin.

En mindre summa pengar är skänkt från stickgruppen för underhåll av 
hjärtstartaren.

Ekonomi

§ 6 Malin sammanställer en informationslapp som sätts vid hjärtstartaren.
Datum för HLR utbildning och intresseanmälan kommer.  Lördag eller 
söndag samt en vardagskväll. 50:-/ deltagare

Hjärtstartare
HLR

§ 7 Julmyset vid affären verkar åter igen varit en lyckad tillställning, verkar 
som alla inblandade varit nöjda!
Kvarnens Gårdsbod var även de nöjda med sin julaktivitet och tackar alla 
besökare.

Julmys

 

§ 8 Malin presenterade ett förslag på sk årshjul för föreningen. Ett verktyg för 
planering över vad som händer under året i form av aktiviteter, ansökningar
mm. Förslag framtas av Malin och läggs upp på hemsidan.

Årshjul

§ 9 Städdag 19/2-22 kl 10:00
Det finns mycket saker som kan städas undan och vi gör en gemensam 
ansträngning ,s å att den nya styrelsen vet vad som tillhör lokalen.

Städning av 
Cafè 
Masugnen

§ 10

§11

Claes ordnar så att Malin får inlogg och tillgång till systemet för framtida 
ansökningar.

I slutet av mars 22-26/3är det Earth Week och förslag finns på samarbete 
med Biblioteket med en tipsrunda i byn för att uppmärksamma vad och hur 
vi kan hjälpa till att minska på ex bilkörande mm.

Inlogg Rbok 
etc

Earth Week



§12

§13

§14

§15

Förslag på kandidater till valberedning finns och ska tillfrågas och utses vid
årsmötet.

Malin sammanställer utskick om utbildning av HLR- och hjärtstartare samt 
fråga om lokalen och dess framtida vara eller icke vara kvar i 
samhällsföreningen.

Claes har fått information om att rensning av sly och döda grenar ska 
påbörjas under v4. Gäller allén från vägen in till badplatsen och fram till 
hembygdsstugan samt området vid Fridhem och utmed Växjövägen mot 
industri byn.

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för allas närvaro.
Nästa styrelsemöte : 1/3-22 Kl 18:30 i Cafeét.

Valberedning

Övriga frågor

Avslutning-
nästa möte

Åryd, dag som ovan

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


