
Åryds Samhällsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte 220906  org.nr 802453-3708

Närvarande: Malin Andersson, Sabine Schaarschuch, Margaretha
Bertilsson, Nathalie Petersson och Monica Gustafsson.

§ 1 Ordförande Malin Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Mötets
öppnande

§ 2 Närvarande: se ovan Närvarande

§ 3 Nathalie valdes till justerare för protokollet. Val av
justerare

§ 4 Dagordningen godkändes. Godkännande
av dagordning

§ 5

§6

Protokollet från senaste mötet lades till handlingarna.

Föreningens ekonomi i dagsläget är 62075kr. Då är hyran för oktober
månad inte betald samt en wexnet faktura och några utlägg kring
våffeldagen som ej är avräknade. Våffeldagen gav ett tillskott på ca 1400kr
till föreningen.

Föregående
protokoll

Ekonomi

§ 7 Beslut togs om uppsägning av lokalen. (Cafeé Masugnen) Troligtvis är det
3 månaders uppsägning , Malin kollar detta och lokalen sägs upp i det
närmsta.

Aktuella
frågeställninga
r

§ 8

§9

Hemsidan Aryd.se  behöver fräschas upp och vi undersöker möjligheten att
få hjälp med detta. Alla förslag är välkomna på personer som är duktiga på
detta.

Scensommar för barnen fick med kort varsel ställas in p.g.a ovädret, tyvärr.
För de vuxna/ungdomar blev det en härlig sommarkväll med mycket publik
och för den som var hungrig kunde man köpa en god kebab/falafel rulle av
ÅIK som fanns på plats och serverade detta.
Vi önskar såklart nya och gärna fler evenemang nästa säsong av
scensommar.

Utställningen i hembygdsstugan (Söndagar) var mycket lyckad och många
intresserade kom på besök för att beskåda fina alster av olika slag.
Även lördagsunderhållning vid gamla Hemmesjö kyrka har haft många
besökare/publik.
Tack till alla er som kommit på de olika evenemangen som anordnats i
sommar!



Kyrkan har ett fullspäckat program i höst/vinter allt från julmarknad till
adventskonsert. Information  brukar skickas ut till hushållen.

§10

§11

Malin har beställt 2 livbojar till båtbryggan och båtrampen.

Nästa styrelsemöte 24/10 kl 18:30 i Masugnen.

Övrigt

Nästa möte

§12 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för allas närvaro. Mötets
avslutande

.

Åryd, dag som ovan

…............................................ ….................................................
Sabine Schaarschuch, sekreterare Malin Andersson, ordf örande

……………………………….



Nathalie Petersson, justerare


