
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asarayds byamän och 
byakvinnor hos Rolf Andersson den 15 febr 2014. 
 
Närvarande: Rolf Andersson, Roy Pettersson, Sven Citron, Jörgen och Siwi Ahl, Mats Sivertsson,  Sven 
Holgersson, Jan Johansson, Fredrik Engström, Torbjörn Roos, Louise Einvall, Mats Gylfe, Kicki 
Holmqvist, Inge Pettersson och Helene Henriksson. 
 
 
 
§ 1 Ålderman Rolf Andersson öppnade mötet, hälsade samtliga välkomna och förklarade 
byastämman  öppnad. 
 
§ 2 Rolf Andersson valdes till ordförande. Till sekreterare valdes Heléne Henriksson. 
 
§ 3 Till justerare valdes Torbjörn Roos och Mats Gylfe. 
 
§ 4 Till revisorer valdes Louise Einvall och Mats Gylfe. 
 
§ 5 Kallelsen till mötet godkändes. 
 
§ 6 Den av revisorerna godkända ekonomin lästes upp av åldermannen och godkändes av 
mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 7 Till ny ålderman valdes Anders Johansson och Eva Bremer. 
 
§ 8 Gårdsskyltar är nu uppsatta i byn.  
 
§ 8 :1 Städning av badplats och brygg-iläggning: sammankallande till ovan valdes Louise Einvall och  
Anna-Karin Sivertsson.  
 
§ 8:2 Till ny sommarfestkommitte valdes Sven Holgersson, Mats Sivertsson, Kicki Holmqvist och  
Heléne Henriksson. Festen kommer att hållas den 12/7 eller 19/7. Musikerna avgör datum efter att 
först ha tillfrågats. Kommittén annonserar datum.  
 
§ 8:3 Gällande Broagårns (Asaryd 1:16) varande av kräftfiske: Gården är klassad som en 
lantbruksenhet varför stämman beslutade att man kan fortsätta sitt kräftfiske. 
Jörgen Ahl åtar sig att annonsera när kräftfisket kan börja och avslutas för 2014. 
 
§ 8:4 Julbelysningen i byn: Torbjörn Roos, Jörgen Ahl och Nils-Erik Andersson åtar sig att fortsätta 
ordna med uppsättning av julbelysning i flaggstången till kommande jul. Familjen Roos/Einvall 
kommer att ta ner flaggstången, samt förvara den på lämplig plats tills den ska användas för 
ändamålet igen. 
 
§ 8:5 Vägar: Mats Sivertsson uppmanade återigen till att rensa skräpiga vägar från kvistar o d efter 
avverkning/virkeshämtning. 
 
§ 8:6 Linda Ednarsson åtar sig att fortsätta skötseln av vår fina hemsida med oförändrat arvode. 
 
§ 8:7 Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. Efter mötet inbjöds deltagarna till 
smörgåstårta, kaffe och kakor. 
 


