Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 120910

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders
Gerestrand, Roland Schaarschuch, Sabine Schaarschuch, Leif
Svensson, Ida Qvarnström

§1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Dagordning godkändes med tillägget att ta upp hemsidan före punkten
Övrigt.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Dagordning

§4

Claes lämnade ingen exakt uppgift om ställningen men meddelade att
förutom hyra har betalats 5000 kr till musikunderhållningen vid caféet.
Växjö kommun har beviljat ansökan om bidrag till musik med 5000 kr.
Kostnaden för råvaror till caféet är ännu inte redovisade.
50 000 kr har lånats ut till Kooperativa Åryd inför starten av affären. Detta
beslut har förankrats i styrelsen efter förra styrelsemötet. Claes ordnar ett
lånedokument.

Ekonomi

§5

Sommarens cafépersonal var helt ny och hade en del inkörningsproblem.
Sedan har det gått bra i sommar och gästerna har trivts.
Monica tar reda på årets ekonomiska resultat för caféet att användas vid
kommande rekrytering av personal.
Innerväggen av trä skall målas för att bli godkänd vid nästa års servering.
Claes och Anders målar.
Beslutades köpa ett nytt tält till nästa säsong.
Beslutades att vid behov köpa 2 nya våffeljärn.

Sommarens
café

§6

Inget nytt att rapportera. Diskuterades en temadag med film t.ex. i samband Ungdomsprojekt
med Lucia.

§7

Ida rapporterade: Mycket att göra men roligt arbete. Ekonomin är tuff så
alla måste hjälpa till att påverka folk att handla på hemmaplan.
Fler engagerade i grupperna behövs och grupperna måste bli mer
självgående. Det behövs ett nytag med grupperna.
Monica tar tag i PR/evenemangsgruppen och Plock/städgruppen.
Sabine pratar med Mårten om Fixargruppen vars insatser behövs.
Reklam för hemsändning av varor tas med i nästa reklamblad.
Leif kan ordna tryckning av reklamblad.
Lördagen den 6 oktober planeras skördefest vid affären. Åryds

§3

Föregående
protokoll

Kooperativa
Åryd

Föreningsråd bekostar två underhållare á 500 kr.
Förslag finns att kyrkokören sjunger i affären vid advent.
§8

Anders presenterade statistik för hemsidan. Det rör sig om 15 – 20 besökare Hemsida
per dag. På hemsidan har Anders lagt in bilder från dagens Åryd och en del
historiska bilder. Det finns under fliken ”Om Åryd”.
Sommartid skulle cafépersonalen eller andra ungdomar ges möjlighet att
uppdatera sidan och göra reklam för verksamheten mm.

§9

Åryds Föreningsråd har blivit uttaget att deltaga i ett seminarium om
landsbygdsutveckling i Skara den 24/10. Detta är mycket hedrande för
verksamheten i Åryd!
Monica och Claes tar fram material och Anders hjälper till med att
förbereda den tekniska presentationen. Ida tar fram material om affären.
Monica har möjlighet att representera Åryd. Det gäller en halvtimmas
presentation.

Övriga frågor

Broschyren Årydsjön runt behöver tryckas i ny upplaga.
Roland rapporterade:
− Fiskevårdsföreningen kommer inte att ha någon ansvarig utsedd på
västra sidan av sjön, dvs Åryd.
− Inflyttade. Roland skriver förslag.
− Om trafiksituationen: Bubblan på Värendsvägen felplacerad. Nya
hastighetsskyltningen klar. Roland håller kontakten med
kommunen.
Leif meddelade att Tage Johansson tillsammans med ÅIK vill arrangera
Industribyns dag den 30 september.
§ 10

Nästa möte hålls måndagen den 26 november 2012 kl 19 i lokalen.

Nästa möte

§ 11

Monica förklarade mötet avslutat.

Mötet avslutas

Åryd, dag som ovan
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