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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag
2009-03-11
Närvarande:

Maria Carlsson
Anette Gustavsson
Björn Nilsson
Magnus Lindström
Ingemar Svensson
Tobias Gredemark

1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna. Vi
presenterade oss kort för varandra. Dagordningen samt Kronbladet från
Länsbygderådet cirkulerades.
2. Mötesdagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Tobias Gredemark.
4. Årets arrangemang; följande ansvarsfördelning gjordes:
• Valborg – Tobias och Anette kan hjälpa till. Maria kollar om vår nya präst
Anna kan hålla Valborgstalet.
• Midsommar – Anette, Björn och (troligen) Lotta kan hjälpa till.
• Familjens dag – Magnus undersöker om Kårestad kan anordna detta.
• Knutsdansen – Lämnas öppen till senare styrelsemöte.
Maria kollar om Conny Ågren/Attsjö kan hjälpa till med något.
Inför Familjens dag bör vi ordna med reservaktivitet om vädret skulle bli dåligt.
5. Projektgrupp för kioskerna vid Kyrkeryd. Till projektledare valdes Tobias. Vi behöver
även få med någon från hembygdsföreningen. Maria kollar om Fidde Andersson och
Jan-Erik Ingwald (ordf hembygdsföreningen) kan vara med i projektgruppen. Tobias
ansvarar för projektunderlag och presenterar vid kommande styrelsemöte.
6. Informationsblad till hushållen. Maria ansvarar för att ta fram ett informationsblad
som körs ut av Allan Karlsson. Innehåll; presentation av Sockenlagets styrelse,
prissänkt hyra av möbler, senareläggning av ”Det händer i Furuby”, möjligen tips på
närliggande arrangemang.
7. Trafiksituationen i Furuby. Maria har fått inbjudan från kommunen (måndag 16/3),
med henne följer Arlette Brorsson-Kaiser. Rörande Lekande-barn-skyltar så gäller
detta troligen bara Furuby. Arlette har fått i uppgift att utreda antal, inköp och
placering.
8. Det Händer i Furuby. Tobias, Maria och Ingemar kollar alternativ till tryckning
(arkitektkopia, Föreningsservice respektive Hovmantorp). Nu undersöker vi även
möjligheterna till bilder i färg.
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Senast 1 Juni bör vi ha utsett gällande redaktion. Detta bland annat med anledning till
att Gudrun flyttar från Furuby. Vi bör fråga i informationsbladet om det finns några
intresserade.
9. Hyran av möbler vill vi sänka för att fler skall hyra av oss. Nytt prisförslag:
• Stol 10:• Bord 20:• Tält 250:• Allt över 500:- ger 10% i rabatt på totalsumma
Denna prisinformation skall med i informationsbladet, dessutom att bokning av
möbler sker via Björkmans i Attsjö och bokning av tält sker via Lotta (?). Närboende styrelsemedlemmar bistår efter behov vid ut- och återlämning av tälten.
Ingemar kan jämföra med priserna på Folkets Hus i Hovmantorp.
10. Övriga frågor:
• Björn ansvarar för att protokoll skickas ut till samtliga i styrelsen efter varje
möte.
• Tobias undrar om frågan kring byanät (motsvarande Wexnet) har varit uppe.
Maria meddelar att frågan har varit uppe tidigare men då utan att någon varit
intresserad.
11. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2009-03-12

Justeras

Björn Nilsson
Sekreterare

Tobias Gredemark
Protokolljusterare

