
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 12 april 2012

Närvarande:
Monica Gustafsson, Agneta Svensson, Roland Schaarschuch, Lena 
Borg, Anders Gerestrand, Sabine Schaarschuch, Claes Lissing, Ida 
Qvarnström, Hans Ohlsson (landsbygdssamordnare i Växjö 
kommun). 

 

§ 1 Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötets 
öppnande

§ 2 Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Agneta Svensson och Ida 
Qvarnström.

Ordförande 
sekreterare 
justerare

§ 3 Föreslagen dagordning godkändes. Godkännande 
av dagordning

§ 4 Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna. Föregående 
mötes 
protokoll

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes igenom, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.

Verksamhets-
berättelse

§ 6 Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2011 var 
80 752 kronor.  Under året har Koop Åryds andelsinsatser tagits emot på 
föreningsrådets konto. Insatserna finns inte med i ovanstående summa. 
Revisionsberättelsen lästes upp och lades med ett godkännande till 
handlingarna.

Ekonomisk 
berättelse, 
revisions-
berättelse

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Ansvarsfrihet

§ 8 Val och bekräftelser av föreningens ledamöter enligt bilaga. Som styrelsens 
ordförande valdes Monica Gustafsson.

Val

§ 9 Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

Firmateckning

§ 10 Val av revisorer och ersättare enligt bilaga. Val av 
revisorer och 
ersättare.

§ 11 Ida Qvarnström informerade om läget inför Kooperativa Åryds övertagande 
av affären i Åryd. 
Med hjälp av det kapital som 2010 fördes över från Folkets Hus till Åryds 
Föreningsråd beslutade årsmötet att köpa andelar i Kooperativ Åryds 
Ekonomiska Förening till ett värde av 30 000 kronor.
Hans Ohlsson redogjorde för det hemsändningsbidrag som Kooperativa 
Åryd kan få från Växjö kommun. Bidraget är inte villkorat men måste 
användas med förnuft.

Koop Åryd



§ 12 Monica Gustafsson informerade om inbjudan till Växjö kommuns Trivsel- 
och Inspirationskväll på Osaby den 8 maj kl. 18-22. Kan även vara 
intressant för Kooperativa Åryd. 

Skrivelser

§ 13 Anders Gerestrand och Ida Qvarnström pekade på olika alternativ för 
kommande filmverksamhet för ungdomar som även skulle kunna vara att 
göra egen film.
Roland Schaarschuch redovisade lista över allmänhetens och 
föreningsrådets kommentarer till förslag på översiktsplan för Åryd. Växjö 
kommun har tagit hänsyn till kommentarerna och bl.a. flyttat den 
föreslagna bebyggelsen nära bron till Ugnsholmen.
Claes Lissing rapporterade att omklädningshytten på badplatsen är 
nedkladdad med rasistiska slagord. Hans Ohlsson föreslog polisanmälan.
Anders Gerestrand och Lena Borg informerade om den fest för 
internationella studenter som kommer att vara i lokalen och vid masugnen 
den 13 maj. 
Claes Lissing rapporterade om den nya försäkring som föreningsrådet 
tecknat för verksamheten i och kring lokalen.
Sabine Schaarschuch rapporterade om problem vid bommen till båtrampen 
på Sjösalavägen. Roland Schaarschuch kontaktar Skogssällskapet för att få 
besked om tillsättning av fisketillsyningsman i Åryd.

Rapporter 

§ 14 Eftersom Lena Borg flyttar från Åryd tas uthyrningen av lokalen över av 
Claes Lissing och Monica Gustafsson.
Monica Gustafsson tackade Lena Borg för tiden i styrelsen. Styrelsens tack 
går också till Erik Häll som lämnar styrelsen eftersom PRO Hemmesjö 
Tegnaby har upphört.
Roland  Schaarschuch föreslog att nyinflyttade kontaktas med välkomst-
information om föreningar och samhälle.

Övrigt

§ 14 Nästa möte är den tisdagen den 15 maj 2012 kl. 19 i lokalen på 
Masugnsvägen 1.
Monica Gustafsson förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan

Claes Lissing Monica Gustafsson       
………………………. …………………………….
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf

Justeras:

Ida Qvarnström Agneta Svensson
 ……………………………..   ……………………………..
  Ida Qvarnström Agneta Svensson



 Åryds Föreningsråd

Val och bekräftelser av föreningarnas ledamöter 2012

Ledamot: Jan Johansson 2 år ÅIK
-”- Agneta Svensson 2 år enskild
-”-          Ida Qvarnström 2 år   Kooperativa Åryd, ek. för.
-”- Roland Schaarschuch 2 år  enskild    

Ledamot: Monica Gustavsson 1 år kvar enskild
-”-            Claes Lissing 1 år  ” Hembygdsföreningen
-”-            Sabine Schaarschuch 1 år  ” enskild
-”-            Anna Borgström 1 år  ” Hemmesjö församling
-”-            Anders Gerestrand 1 år enskild

Ersättare alla 1 år
Leif Svensson, ÅIK         
Sven-Olov Wargklev, Hembygdsföreningen
Monica Karlsson, Hemmesjö församling

Revisorer Ulla Sjösten och Sven-Gunnar Tuvner
Revisorssuppleanter Käthe Eriksson och Gösta Sundberg
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