
                                                                                                                          Protokoll fört vid ordinarie  

                                                                                                                           årsstämma med Asaryds 

                                                                                                                           byamän lörd. 1 mars 2013 

                                                                                                                           hos Mats Gylfe Asaryd Asgård. 

 

Närvarande:  

Inge Petersson, Roy Petersson, Ulla Dirchsen, Tim Krarup-Sörensen, Siwi Persson-Ahl, Linda 

Ednarsson, Jonas Larsson, Mats Gylfe, Kicki Holmqvist, Jan Johansson, Anders Johansson, Eva Bremer 

–Johansson, Sven Citron, Anna-Karin Siwertsson, Mats Siwertsson, Louise Einvall, Rolf Andersson. 

§1 

Ålderman Mats Gylfe  öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna. 

§2 

Mats Gylfe väljes till ordförande för mötet. Till sekreterare för mötet väljes Anders Johansson. 

§3 

Till justeringsmän väljes Rolf Andersson och Jan Johansson. Till revisorer väljes Mats Gylfe och Louse 

Einvall. 

§4 

Kallelsen till mötet godkännes. 

§5 

Den av revisorerna godkända ekonomin läses av åldermannen och godkännes av årsstämman. 

Åldermannen beviljas ansvarsfrihet. 

§6 

Till ny ålderman väljes Rolf Andersson. 

§7 

Roy Petersson tar upp frågan om Brogårds kräftfiskearrende. Stämman beslutar att arrendet står 

kvar oförändrat 1år till. 

§8 

Stämman beslutar att ersättning till ”julgransuppsättarna” skall vara 500kr/person. 

 



§9 

Tidpunkten för bryggiläggningen bestämmes av ”bryggiläggningskommitén”. Stämman beslutar att 

byggnaderna vid badplatsen skall målas. Kommitén får i uppdrag att inköpa matriel för detta. 

Diskussion om nytt bord vid badplatsen uppstod då det gamla har slängts i sjön av okända vandaler. 

Vid bryggiläggningen tas beslut om ett nytt bord skall införskaffas. 

§10 

Sommarfesten hålls preliminärt den 13 Juli 2013 enligt festkommitén . 

§11 

En ev. försäljning av missionshuset går för närvarande ej att genomföra då lagfart saknas. Stämman 

får anledning att återkomma i ärendet. 

§12 

Nya intressenter om skyltar har uppkommit. Mats Siwertsson och Rolf Andersson håller i ärendet. 

§13 

Linda Ednarsson som med den äran sköter hemsidan erhåller samma arvode som tidigare. 

§14 

Då kommunen har nya bestämmelser för vatten och avlopp uppstår diskussion om ev. samordning 

vid ny och ombyggnad. Stämman beslutar att avvakta ärendet. 

§15 

Åldermannen tillika mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 

Vid protokollet                                                                                                                      Justeras 

Anders Johansson                                                                                         Rolf Andersson. Jan Johansson 

 

 

 

                                                                                                                            


