Åryds Samhällsförening
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte 220531 org.nr 802453-3708
Närvarande: Malin Andersson, Sabine Schaarschuch, Nathalie
Petersson och Lenny Gustinger.

§1

Ordförande Malin Andersson häsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Närvarande: se ovan

Närvarande

§3

Lenny valdes till justerare för protokollet.

Val av
justerare

§4

Dagordningen godkändes.

Godkännande
av dagordning

§5

Protokollet från senaste mötet lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§6

Föreningens ekonomi i dagsläget är 78 035kr. Då är hyran för juni månad
betald och utvecklingsbidraget är utbetalt. Föreningen har även fått in
5000:- i bidrag för mat och dryck i samband med Åryd direkt mötet i
Risinge gården.

§7

Ska vi ha lokalen kvar? Vår förhoppning är att vi får till några fler
evenemang under året och gärna en event grupp. Ingen Cafeé verksamhet
denna sommaren och Nathalie uppdaterar hemsida och Fb sida med
informationen. Styrelsen beslutar att lokalen hyrs av samhällsföreningen
fram till årsskiftet därefter får vi se om det förlängs beroende på hur
verksamheten har varit under året.
( Nathalie kontaktar Vidingehem för att höra hur mycket kostnaden skulle
vara att hyra vid enstaka tillfälle.)

Masugnen

§8

I år kan ni fira midsommar vid kvarnen med start vid kl 13:00-15:00! Dans
kring midsommarstång och fika finns att köpa. (Se mer på deras
Facebooksida) Samhällsföreningen sponsrar med musiken.

Evenemang i
sommar

Ta med barnen på en picknic den 28/6 och se barnföreställning och/eller
häng med på standup i scensommar kvällen 8 juli! Båda evenemangen äger
rum vid Masugnen i Åryd. Information kommer att sättas upp på
anslagstavlan.

Scensommar

Ekonomi

Favorit i repris så vi kör trädgårdsdagen i år igen. 14/8 då mellan kl10-15,
uppdelat på två pass. Fm och em.
§9

Malin sammanställer en informations lapp där vi presenterar oss själva i
styrelsen, vad vi har gjort hittills och vad som händer och kommer hända i
byn framöver.

Information

§10

Inget nytt att uppdatera om tågstopp.

Tågstopp

§11

Hur kan vi engagera fler invånare i byn med omnejd? Vi börjar med en
presentation av oss i nästa utskick med kontaktuppgifter. Finns säkert
många bra idéer stora som små!

Engagemang

§ 12

Styrelsen planerar att bjuda in landsbygdutvecklare Björn Idlinge för prat
om utveckling, driftsbidrag etc. Preliminärt datum 6/9-22 kl 18-19

Övriga frågor

Styrelsen hjälps åt att formulera tre politiker/parti frågor kring ny skola i
Åryd när? Önskvärd cykelväg mellan Åryd och Risinge och framtida
byggnation hur ser den ut?
Ödehus- Vill vi engagera oss finns handbok framtagen med info, men nej vi
vill inte engagera oss.
§ 13

Nästa styrelsemöte 6/9 kl 19:00 i Masugnen

Nästa möte

§14

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för allas närvaro.

Mötetes
avslutande

.

Åryd, dag som ovan

…............................................
Sabine Schaarschuch, sekreterare

……………………………….
Lenny Gustinger, justerare

….................................................
Malin Andersson, ordf örande

