Åryds Samhällsförening
Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 5 april 2022 i
Café Masugnen Åryd. Org.nr 802453-3708
Närvarande: Claes Lissing, Sabine Schaarschuch, Margaretha
Bertilsson, Ida Qvarnström, Nathalie Petersson, Torgny Holmberg
Monica Gustavsson, Malin Andersson, Elisabeth Aronsson, Mikael
Aronsson och Lenny Gustinger.

§1

Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Föreslagen dagordning godkändes.

Godkännande
av dagordning

§3

Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Margaretha Bertilsson Ordförande,
och Sabine Schaarschuch. Till att justera protokollet valdes Ida Qvarnström sekreterare och
justerare
och Torgny Holmberg.

§4

Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§5

Verksamhetsberättelsen för 2021 kommenterades, godkändes och lades
därefter till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

§6

Det ekonomiska bokslutet redovisades. Då föreningen missade en
driftbidragsansökan hamnade slut posten på -24500kr för året 2021.
Utgifterna under året har gått till lokalhyran, hemsida, internet och
bidrag/stöd till olika evenemang samt till hjärtstartaren . Nyhet är också att
föreningen har ett eget swish nummer.

Ekonomisk
berättelse,
revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
Ansvarsfrihet

§7

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§8

Som ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Lenny Gustinger och Sabine Val
Schaarschuch . Adjungerad blev Monica Gustavsson, Margaretha
Bertilsson. Förutom ovan valda består styrelsen av följande ledarmöter
valda t.o.m 2022, Nathalie Petersson och Emmy Lennartsson.

§9

Som ordförande för Åryds Samhällsförening på ett år valdes Malin
Andersson.

Val av
ordförande

§ 10

Som revisorer på 1 år valdes Sven-Gunnar Tuvner och Mattias Diessler.
Som suppleanter på 1 år valdes Ida Qvarnström och Claes Lissing.

Val av
revisorer o
suppleanter.

§11

Ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

Firmatecknare

§ 12

Inga skrivelser.

Skrivelser

§ 13

Inga rapporter fanns.

Rapporter

§14

Torgny Holmberg ombesörjer flaggningen i byn även 2022 , det tackar vi
Övrigt
för!
Claes föreslår att vi sammanställer en lista på saker som tillhör
samhällsföreningen. Tex, utemöbler , belysning etc. Han berättade även att
han hade haft besök av turistbyrån och de hade gärna sett ett café i byn men
som det är idag har vi inga intressenter att driva det i sommar.
Styrelsen meddelar att vi fortsätter verka för att bilda grupper med olika
projekt/aktiviteter.
Mattias Diesler är intresserad av att driva en grupp för café lokalen och
Margaretha vill fortsätta att sammanställa krisgruppen.

§15

Margaretha Bertilsson förklarade mötet avslutat och tackade samtidigt
Claes Lissing, Torgny Holmberg och Ida Qvarnström som valt att sluta i
styrelsen, för alla dessa trevliga år tillsammans .

Avslutning

Nästa och då konstituerande möte, äger rum den 5/4-22 direkt efter avslutat
årsmöte i Café Masugnen.

Åryd, dag som ovan
…............................................
Margaretha Bertilsson, ordf

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

Justeras:
……………………………..
Ida Qvarnström

…………………………………..
Torgny Holmberg

