
Protokoll 

Fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän och byakvinnor 

Lördagen den 27 februari 2016 hos Anna Karin och Mats Sivertson 

Närvarande: Anna Karin och Mats Sivertson, Siwi Persson Ahl, Jörgen Ahl, Louise Einvall, 
Torbjörn Roos, Kicki Holmqvist, Mats Gylfe, Eva Bremer, Anders Johansson, 
Gun-Britt och Sven Holgersson, Linda Ednarsson,  Jonas Larsson,                     
Nils-Erik Andersson, Rolf Andersson, Hans Petersson, Inge Petersson,          
Helene Henriksson, Sven Citron och Fredrik Engström  

   § 1 

Åldermannen Mats Sivertson öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. 

   § 2 

Mats Sivertson valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Sven Holgersson. 

   § 3 

Helene Henriksson och Anders Johansson valdes att justera mötesprotokollet. 

   § 4 

Siwi Persson Ahl och Kicki Holmqvist valdes till revisorer. 

   § 5 

Kallelsen till mötet godkändes. 

   § 6 

De som vill ha det som införs på hemsidan hemsänt till sig som mail skall anmäla detta till 

Linda Ednarsson. Hennes mailadress finns på hemsidan.  

   § 7 

Den av revisorerna godkända ekonomiredovisningen redovisades av åldermannen och 

godkändes av mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet. 

   § 8 

Anna Karin Sivertson och Louise Einvall bestämmer datum för iläggning av badbryggan och 

städning av badplatsen vid Mariebäck. De anslå också kallelse till arbetet och svarar för 

förfriskningar. 

 



   § 9 

Kicki Holmqvist, Helene Henriksson och Anders Johansson bildar kommitté för 

sommarfesten på Murarns loge i juli. Anders kontaktar sina musikerkollegor för fastställande 

av datum. 

   § 10 

Ny kräftfiskeperiod gäller från och med 2016 och fem år framåt. Alla vill behålla sina 

nuvarande områden. Dessa områden finns i sjön Skärlen. Kostnaden för ett helt område är 

1200 kronor/år och för ett halvt område 600 kronor. Sven Citron betalar 500 kronor för den 

halva av Näversjön han hyr. De som inte arrenderat något område för kräftfiske kan hyra 

kräftfiske för en natt i taget antingen i den halva av Näversjön som Sven Citron inte 

arrenderar eller i Asaryds del av Teresjön. Kostnaden är 60 kronor/natt för de som har 

mantalssatt gård och 200 kronor/natt för övriga som äger fastighet  i byn. Utomstående kan 

inte hyra kräftfiske. Den som vill hyra fiskerätt en natt skall kontakta åldermannen och boka 

tid. Man får använda max 25 burar/natt. Jörgen Ahl håller kontakt med Skärbäcks 

fiskeområde för överenskommelse om den tidsperiod som gäller för kräftfisket. Tidsperioden 

anslås på anslagstavlan vid Kullen och på Asaryds hemsida. 

   § 11 

Linda fortsätter sköta Asaryds hemsida på nätet med oförändrat arvode. Meddela henne vad 

som Du tycker bör redovisas där. Utan rapporter går det ju inte att hålla hemsidan aktuell. 

Hon kommer också att lägga upp en sluten Facebook-grupp på hemsidan. 

  § 12 

En del av de gårdsskyltar som satts upp har av olika anledningar börjat luta. Det åligger varje 

gårdsägare att sköta sin egen skylt så att det ser prydligt ut. 

   § 13 

Sven Holgersson valdes till ålderman för 2016. 

   § 14 

Åldermannen avslutade mötet och tackade för visat intresse. Efter mötet bjöds deltagarna 

på smörgåstårta, kaffe och kaka. 

 

 

Vid protokollet  Justeras: 

Sven Holgersson  Helene Henriksson Anders Johansson 


