Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 120515

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders
Gerestrand, Agneta Svensson, Roland Schaarschuch

§1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Föreslagen dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

Växjö kommun har betalat ut byapeng på 30 000 kr. Föreningsrådet har
betalat 30 000 kr för andelar i Kooperativa Åryd. Beslutades om inköp av
kaffebryggare. Kostnad ca 4 000 kr. Beslutades att föreningsrådet står för
kostnaden för inköp av råvaror till Café Masugnen sommaren 2012 på
villkor att inköpen görs i Åryds Lanthandel. Föreningsrådet bistår också
med en växelkassa på 1 000 kr som inte behöver betalas tillbaka.

Ekonomi

§5

Informationsmöte har hållits den 14 maj med de ungdomar som skall driva
sommarens café.

Sommarens
café

§6

Kooperativa
Förslag på lokala kontakter efterlystes av Monica. Både leverantörer av
Åryd
varor och företag, institutioner etc som kan knytas till att handla lokalt.
Agneta informerade från företagsbyn att öppethållande från kl. 9 är ett krav.
Monica undersöker Växjö kommuns krav på elektronisk faktura.

§7

Synpunkter på det nya förslaget till översiktsplan för Åryd skickas till
Monica som sammanställer ett svar till Växjö kommun.

§8

Övriga frågor
- Anders informerade om mötet med Annika Nilsson, Leader Linné. Där
diskuterades olika ungdomsprojekt med inriktning på film. Filmfestival,
filmvisning utomhus, fortsättning av filmvisning i filmklubb. I Leader
Linné kan projekt drivas fram till 2014. Annika Nilsson ställde sig positiv
till våra idéer och en ansökan kommer att lämnas in. Ida Qvarnström deltog
i detta möte. Ida arbetar professionellt med film och bio.
- Anders påminde om tidigare diskussion om trådlöst nätverk i caféet.
Anders diskuterar med Ida och Matias om att ev få koppla in en trådlös
router.
- Roland informerade om fiskevårdsföreningen. Årsmöte skall hållas i maj
och beslut tas då om tillsynsman på västra sidan av sjön. Roland hör med
Skogssällskapet om reglerna för fisket.

Översiktsplan

- Claes rapporterade att omklädningshytten på badplatsen nu är hjälpligt
ommålad invändigt. De skyldiga är informerade.
- Roland tog upp frågan om information till nyinflyttade: Hur hälsa
välkommen? Vem författar?
- Monica rapporterade från festen på Osaby. Trevlig tillställning med
mycket information om bl.a. bebyggelse i strandnära områden. Många
utvecklingsgrupper var representerade.
§9

Nästa styrelsemöte hålls den 10 september 2012 kl. 19.

Nästa möte

§ 10

Monica förklarade mötet avslutat.

Mötet avslutas

Åryd, dag som ovan

Claes Lissing

Monica Gustafsson

Claes Lissing, sekr

Monica Gustafsson, ordf

