Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 110919

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Erik Häll, Jan
Johansson, Sabine Schaarschuch, Roland Schaarschuch, Lena Borg,
Anders Gerestrand, Robin Johansson

§1

Mötets
Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.
Robin rapporterade från sommarens caféverksamhet. Övervägande positivt öppnande
med mycket turister, många ungdomar, musik varje söndag. Kontakterna
med inspektörerna från Miljö och Hälsa har varit jobbiga. Robin har gjort
en utmärkt egenkontroll. Inför nästa säsong vore det bättre att bjuda in
inspektören före start.
Monica meddelade att problemet med Miljö och Hälsa kommer att tas upp
av Länsbygderådet. Frågorna tycks hanteras olika beroende på person och
kommun.
Styrelsen framförde ett stort tack till Robin och Lisa och till övrig personal!

§2

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§3

Anders har försökt få Åryds föreningsråd att bli företagskund hos Posten
för att kunna få lägre transportkostnader för filmpaket. Detta har ännu inte
gått eftersom vi inte är en ekonomisk förening. Anders väntar på besked
från Posten.
Robin Johansson överlämnade kvitton på utlägg under sommarcaféet som
Åryds Föreningråd skall betala. Claes ombesörjer utbetalningen.
Från Växjö kommun väntas 5 000 kr som bidrag till musikunderhållningen
vid caféet.
Lena lämnade 300 kr som hyresintäkt för publokalen.

Ekonomi

§4

Lokalen
PRO kommer att använda publokalen för sin verksamhet. Ett skåp har
reserverats för PRO. Monica beställer en extra nyckel till PRO. Därmed har
PRO fått 2 nycklar. Monica undersöker varför värmen är dålig i lokalen.

Styrelsen beslutade att uthyrning av lokalen kan ske till kl. 23, inte längre.
Alla kontakter mellan den som hyr lokalen och hyresgästerna på
övervåningen skall ske via Lena.
§5

Sabine rapporterade att badplatsen varit bra under sommaren efter en
genomgående röjning som utförts av kommunen. ÅIK har dock fått
minskad ersättning för skötseln.

Rapporter

Sabine rapporterade att bommen vid båtrampen på Sjösalavägen nu är
uppsatt men ännu inte låst. Ett försök att stjäla bommen gjordes innan
bommen var uppsatt. En skylt med regler för sjösättning kommer att sättas
upp vid bommen.

Rapporter,
forts

Roland rapporterade att promenadvägen längs järnvägen är OK. Problemen
på Lyckåsvägen är avhjälpta, kulvertarna rensade.
Monica rapporterade att fyra nya papperskorgar har satts upp i samhället.
Roland rapporterade att inget ännu har hänt beträffande ändrad
zonindelning för busstrafiken.
Monica rapporterade från Länsbygderådets festligheter i Gransholm och
hoppades att fler från Åryd kan delta nästa gång.
Sabine rapporterade från Kooperativa Åryd. Förhandlingar med nuvarande
ägare av affären pågår. Nya medlemmar tillkommer hela tiden. Nytt utskick
och möte kommer.
§6

Styrelsens medlemmar får i uppgift att titta över sina områden och göra
eventuella korrigeringar. Rapportera till Monica.

Översiktsplan

§7

Den kompletterande texten vid välkomstskyltarna ”www.aryd.se” har
levererats av Art & Text i Åryd. Åryds Föreningsråd framför sitt tack!

Övriga frågor

§8

Nästa möte hålls måndagen den 7 november kl. 19 i lokalen,
Masugnsvägen 1.
Ett stort tack till Monica som bjöd på äppelkaka och vaniljsås.

Nästa möte
Avslutning

Åryd, dag som ovan

……………………….
Claes Lissing, sekr

…………………………….
Monica Gustafsson, ordf

