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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag
2009-05-20
Närvarande:

Maria Carlsson
Anette Gustavsson
Björn Nilsson
Conny Ågren
Lotta Eriksson

1. Mötet öppnades av ordförande och alla närvarande hälsades välkomna. Senaste
KronBladet och information för Vårstad. Vi hälsar även Conny Ågren välkommen.
2. Mötesdagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Lotta Eriksson.
4. Föregående protokoll:
Projektunderlag för bodarna är på gång. Tobias behöver lite bollplank, Maria
assisterar. Marias Informationsblad är klart och uppskattades. Förslaget med 30skyltar har gått igenom. Uthyrningar av möbler/tält har redan kommit igång. Maria har
ansökt om byapeng. Anette informerar att den 14/5 inkom 15000 kr.
5. Det händer i Furuby:
Maria har pratat med Föreningsservice 15kr + moms per ex (om inte allt för mycket 4färg), 300 ex ger 5625kr (inkl moms). Tidigare har tryck kostat 8204kr (AVcentralen). Vi har ingen prisuppgift från Ingemar. Vi beslutar att vi trycker hos
Föreningsservice.
Ny redaktion till 1 juni: Gudrun och Harald har inga idéer på ersättare, inga nya namn
har inkommit. Lotta kollar boule-gänget. Vi undersöker vidare vid midsommar. Vi
kommer nog inte att få det klart till 1 juni.
Lotta förslår att vi dokumenterar Furubyloppet till bladet (samt att FIF tar över
arrangemanget). Maria har även tipsat smålandsposten (angående arrangemang).
Notera att deadline till nästa nummer är 31 Maj!
6. På mötet väljs Anette som firmatecknare och Maria kvarstår.
7. Bygget av bodarna:
Tobias jobbar med underlaget men vill ha lite respons. Maria skall prata med
statsbyggnadskontoret. Fidde är med på byggandet. Jan-Erik har varit med om
placering och utseende. Conny kan gärna hjälpa till med byggandet.
8. Vägföreningen:
Tina XXX rapporterar att vägföreningen vill ha 50-skyltar längsmed Vitarörsvägen.
Mikael Lindblad undrar om Sockenlaget kan hjälpa till med betalning av skyltarna. Vi
får återkomma i frågan.
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• Badplatsen:
FIF/Sockenlaget har lämnat in ansökan (kommunen och skogssällskapet) om att rusta
upp badplatsen. Vi får återkomma i frågan.
9. Övriga frågor:
Midsommargruppen fortsätter planera efter detta möte.
Idé: det vore trevligt med en vildsvinskväll framåt sommaren och/eller en kräftskiva.
10. Nästa möte planeras senare, Maria skickar ut kallelse.
11. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2009-05-20

Justeras

Björn Nilsson
Sekreterare

Lotta Eriksson
Protokolljusterare

