
 

Åldermannastämma 2010 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds Byamän fredagen den 26 mars 2010 hos Louise 
Einvall,  Asaryd Förans. 

Närvarande: Sven Holgersson, Fredrik Engström, Sven Citron, Jörgen Ahl, Siwi Persson-Ahl, 
Annakarin Sivertsson, Linda Ednarsson, Rolf Andersson, Eva Bremer-Johansson, Anders Johansson, 
Mats Gylfe, Jan Johansson, Kurt Lindholm, Tommy Gräns, Lars-Gunnar Gräns, Kicki Holmqvist, 
Torbjörn Roos, Annika Johansson, Mats Sivertsson, Han Petersson, Roy Petersson, Jonas Larsson, 
Louise Einvall 

§ 1 Ålderman Louise Einvall hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Till att leda dagens stämma valdes Mats Sivertsson och till sekreterare valdes Louise Einvall. 

§3 Till att justera dagens protokoll valdes Sven Holgersson och Rolf Andersson. Till revisorer valdes 
Mats Gylfe och Louise Einvall. 

§4 Kallelsen till mötet godkändes. 

§5 Den av revisorerna godkända ekonomiska årsberättelsen upplästes och åldermannen beviljades 
ansvarsfrihet. 

§6 Rättelse av föregående protokoll §9. Ny arrendeperiod börjar 2011 och är för fem år. För att 
kunna få del av kräftfiskevatten krävs att man har en mantalssatt gård. Gräns ville ha 
kräftfiskevatten men det godkändes inte eftersom deras gård inte är mantalssatt. Hyresfisket 
fortsätter som vanligt för år 2010 och Gräns får möjlighet att hyra där. 

§7  Nästa år, 2011, börjar en ny arrendeperiod för kräftfisket och vill någon med fiskerätt ha 
kräftfiskevatten så måste den meddela åldermannen i god tid innan årsskiftet. Nils-Eric 
Andersson får fortsatt förtroende som representant i fiskevårdsområdet och han meddelar 
datumen för årets kräftfiske. 

§8 Ny ålderman för 2010 är Annika Johansson. Ändring i turordning för åldermän, se 
turordningslistan. 

§9 Övriga frågor och ärenden. 

 Julgran skänks som vanligt av åldermannen och Nils-Eric Andersson och Torbjörn Roos 
ombesörjer uppsättning och nedtagning till ett arvode av 500 kr var. 
 

 Annakarin Sivertsson och Louise Einvall ordnar med städdag på badplatsen Mariebäck. 
Grillning och fika ordnas. 
 

 Linda Ednarsson fortsätter att sköta byns hemsida, www.asaryd.se. 
 

 Jörgen Ahl, Siwi Persson-Ahl, Anders Johansson och Eva Bremer-Johansson får i uppdrag 
att införskaffa en ljusslinga mm till byns sommarfest. 
 

 Louise Einvall och Mats Gylfe undersöker möjligheten till att sätta upp en skylt med 
gårdarnas namn till varje gård. Nästa möte redovisas kostnad och om tillstånd behövs. 
 

 Ålderman Annika Johansson införskaffar skylt med ”hund förbjuden” till badplatsen. 

 

http://www.asaryd.se/


 

§10 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Louise Einvall 

Justeras: 

Rolf Andersson Sven Holgersson 

  

 

 

 

 


