Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän och byakvinnor
Fredagen de 22 Mars 2019

Närvarande: Sven Citron, Lotta Citron, Mats Gylfe, Kicki Holmqvist, Anders Johansson, Eva Bremer,
Anna-Karin o Mats Sivertsson, Jörgen Ahl, Gun-Britt o Sven Holgersson, Kenneth Ednarsson.
§1
Ålderman Sven Citron öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Ålderman Sven Citron valdes att leda dagens stämma och till sekreterare valdes Eva Bremer.
§3
Kenneth Ednarsson och Mats Sivertsson valdes till att justera dagens protokoll.
§4
Kenneth Ednarsson och Anders Johansson valdes till revisorer.
§5
Kallelsen till mötet godkändes.
§6
Den av revisorerna godkända ekonomiska årsberättelsen upplästes och åldermannen beviljades
ansvarsfrihet. Linda Ednarssons arvode för hemsidan har ej blivit utbetald för 2018, ska betalas ut
samtidigt som arvodet för 2019, Linda har accepterat detta.
§7
Till Ålderman för 2019 valdes Jörgen Ahl. Fredrik Engström som stod på tur avsade sig uppdraget via
telefonsamtal.
§8
Anna-Karin Sivertsson och Louise Einvall är sammankallade till städdagen av badplatsen Mariebäck,
samt ordna grillning och fika.
§9
Sommarfesten planeras av Helen Henriksson, Anna-Karin och Mats Sivertsson. Kicki H och Mats G har
avsagt sig.
Anders Johansson, Agne Lindholm och Kenneth Ednarsson ansvarar för musikunderhållningen. Valt
datum 20/7

§ 10
Jörgen Ahl och Torbjörn Roos ansvarar för julgransbelysningen.
§ 11
Linda Ednarsson fortsätter ansvara för hemsidan.
§ 12
Övriga frågor: Bryggan behöver oljas, Jörgen Ahl ansvarar, även terrassen behöver oljas. Förslag vid
förra årets bryggiläggning – inköp av enklare plaststolar (Louise).
Lantmäteriets digitala kartor stämmer inte med verkligheten, förslag att berörda markägare skriver
till Lantmäteriet och påtalar detta.
Mats Sivertsson påtalar att rensning av ogräs behövs utefter byns stenmurar. Förslag till kollektivt
arbete – Mats S sammankallande.
Historiska sevärdheter i byn: Fläskabruket och Pripps källa, diskussion om dessa ska
uppmärksammas? Söka bidrag från Växjö Kommun?
§ 13
Ålderman Sven Citron avslutade mötet och tackade för visat intresse. Efter mötet bjöds på
smörgåstårta, kaffe och kaka.

Vid protokollet Eva Bremer
Justeras Kennet Ednarsson och Mats Sivertsson

