Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds Byamän och
Byakvinnor
Lördagen den 28 mars 2015.
Närvarande: Anna-Karin Sivertsson, Mats Sivertsson, Mats Gylfe, Kicki Holmquist, Eva Bremer,
Anders Johansson, Sven Citron, Rolf Andersson, Siw Persson Ahl, Jörgen Ahl, Sven Holgersson, GunBritt Holgersson, Louise Einvall, Torbjörn Roos, Fredrik Engström.
§1. Ålderman Anders Johansson hälsade alla välkomna och förklarade byastämman öppnad.
§2. Ålderman Anders Johansson valdes till att leda dagens stämma. Till sekreterare valdes Eva
Bremer.
§3. Till att justera dagens protokoll valdes Sven Holgersson och Jörgen Ahl.
§4. Till revisorer valdes Siwi Persson Ahl och Mats Gylfe.
§5. Kallelsen till mötet godkändes.
§6. Den av revisorerna godkända ekonomiska berättelsen upplästes av åldermannen och godkändes
av mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet.
§7. Till ålderman för 2015 valdes Mats Sivertsson.
§8. Badplatsen: Louise Einvall och Anna-Karin Sivertsson meddelar datum senare för städning av
badplatsen och bryggiläggning. Planerat underhåll med oljning av bryggan och soffor/bord, samt
översyn av eventuellt behov av målning på huset med badhytterna. Åldermannen ansvarar för att
bryggan tas upp senast första veckan i oktober.
§9. Sommarfesten: festkommité som förra året (Anna-Karin och Mats S, Kicki och Mats G och Helen
H). Datum bestäms och meddelas senare.
§10.Omval av Jörgen Ahl, Torbjörn Roos och Nils-Erik Andersson som ansvarar för uppsättning av
julbelysningen.
§11. Linda Ednarsson fortsätter att ansvara för hemsidan. Stämman uppmanas att lämna uppgifter
till hemsidan.
§12. Under övriga frågor avhandlades följande: ”Skomakargatan” hyvlas i fortsättningen samtidigt
med övriga vägar, men därutöver åtar sig Mats Sivertsson att kantskära vägrenen mot ersättning, .
Mats ser också till att vägen fram till badplatsen grusas och saltas. Kantskärning även av denna
vägsträckan fram till badplatsen.
Diskussion om att föra över byastämmans bankbok- och fondansvar till Louise Einvall så att
bankkontot blir kopplat till internetbanken. Rolf Andersson och Louise undersöker hur detta enklast
göres.
Till Kräftfiskeombud omvaldes Jörgen Ahl.

Vid uthyrning av fastighet ingår fiske med handredskap, men ej fasta redskap – då ska
markinnehavaren alltid vara med och de fasta redskapen ska vara märkta, Jörgen Ahl åtar sig att
kontrollera om så sker.
Om åldermannen inte har möjlighet att hålla årsstämman hemma hos sig beslutar stämman att
byakassan står för eventuell lokalhyra.
§13. Åldermannen/ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse. Efter mötet inbjöds
deltagarna till smörgåstårta, kaffe och kakor.
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