
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän fredagen den 27 februari 

2009 hos Helen och Arne Henriksson, Laneskärv. 

 

Närvarande: Helen Henriksson, Arne Henriksson, Jörgen Ahl, Sven Citron, Louise 

Einvall, Lars Gunnar Gräns, Tommy Gräns, Mats Gylfe, Sven Holgersson, Anders 

Johansson, Jan Johansson, Kurt Lindholm, Inge Peterssson, Sigurd Petersson och  Mats 

Sivertsson,   

 

 

§ 1 Åldermannen, Helen Henriksson, hälsade alla välkomna och förklarade byastämman 

öppnad. Kallelsen godkändes. 

 

§ 2 Helen Henriksson valdes att leda stämman och till sekreterare valdes Sven Holgersson. 

 

§ 3 Till justeringsmän valdes Anders Johansson och Mats Sivertsson. 

 

§ 4 Den ekonomiska årsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes av 

mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 5 Till revisorer valdes Mats Gylfe och Jan Johansson. 

 

§ 6 Helen Henriksson presenterade ett förslag till turordning  för kommande års åldermän. 

Efter viss komplettering kommer förteckningen att bifogas protokollet. 

 

§ 7 Ålderman för 2009 blir Louise Einvall.  

 

§ 8 Åldermannen tillhandahåller som vanligt julgran. Nils-Erik Andersson och Torbjörn 

Roos ombesörjer uppsättning och nedtagning av granen med en ersättning av 500 

kronor vardera. 

 

§ 9 Kräftfisket diskuterades. År 2010 blir det ny arrendeperiod. Om fler intressenter 

anmäler sig än det finns fiskeområden föreslogs att befintliga områden delas så att alla 

intresserade bybor får fiskerätt. Beslöts att det även i fortsättningen skall ske 

utarrendering dygnsvis av ett område i  Näversjön och i Teresjön.  25 mjärdar för 50 

kr/natt för vartdera av dessa områden. Anmälan till åldermannen i förväg. Nils-Erik 

Andersson meddelar mellan vilka datum kräftfiske får ske efter överenskommelse med 

fiskerättsägarna i Skärbäck. 

 

§ 10 Louise Einvall och Anna-Karin Sivertsson bestämmer datum för iläggning av 

badbryggor vid Mariebäck och ordnar lite förtäring för dem som hjälper till. Kallelse 

anslås. 

 

§ 11 Linda Ednarsson utsågs att även fortsättningsvis sköta byns hemsida. Adressen till 

hemsidan är www.asaryd.se Om du vill ha något infört på hemsidan kan du skicka ett 

mail till webmaster@asaryd.se, så lägger Linda in uppgifterna på hemsidan. 

 

§ 12 Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet:    Sven Holgersson 
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