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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag 

2009-09-14 
 

Närvarande:  Maria Carlsson 
Anette Gustavsson  
Björn Nilsson 
Tobias Gredemark  
Lotta Eriksson 

 Britt-Marie Svensson 
 Magnus Lindström 

 
1. Mötet öppnades. 

 
2. Mötesdagordningen godkändes. 

 
3. Till justerare valdes Tobias Gredemark. 

 
4. Utvärdering Valborg/midsommar: 

Tobias summerar Valborg; vinstplan: 12 förstapris, 23 andrapris, 34 tredjepris. Detta 
avser chokladhjulet som var öppet ca 2h och ca 30 drag i timmen. Två burkar korv 
behövdes. 
 
Midsommar: gick bra i det stora hela. En burk korv räckte. Vi har en omgång vinster 
till barnlotterier över. 
 
Allmänt: Se till att mikrofonen fungerar. Obs! En av spisplattorna fungerar inte. Det är 
väldigt värdefullt om vi kan bli sponsrade med lotterivinster. 
 
Ekonomiskt: Totalt har 15188-15056=+131:- Dessutom har vi fyrverkerier värt 4207:- 
som inte användes i år.  
 
Britt-Marie tipsar om att köpa in på GeKås. Dessutom är det inte fel att ”sälja” vidare 
till Idrottsföreningen. 

 
5. Ekonomiskt läge; banksaldot är: 83551,82:- 

  
6. Höstmöte: 

Tobias föreslår tema Wexnet. Vi bör passa på att göra reklam om höstmötet då vi delar 
ut boken. Tidpunkt: v44 torsdagen 29 oktober klockan 19:00. Plats: 
Församlingshemmet. 
 
Britt-Maries förslag angående diskussion om tomter i Furuby kan tas vid årsmötet. 

 
7. Skrivelsen till vägverket: 

Tobias har gjort klar en skrivelse som lästes upp och diskuterades. Några ändringar 
tillkom. Vi beslutar att Tobias genomför ändringar och skickar in skrivelsen. 

 
8. Rapporter: 

Kioskerna – bygglovsansökan ifylld, väntar på Jan-Erik Ingwalds påskrift. Inga 
problem för hembygdsföreningen. Ansökningsavgiften är på 1368:-. Maria har hämtat 
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ritningar (som också skall betalas). Vi räknar med 6 veckors handläggningstid. Tobias 
vill att Fidde ska göra en kostnadsuppskattning baserat på ritningarna. Notera att 
ängen räknas som stadsplanerat område. 
 
Det händer i Furuby – Viktigt, fråga de vi som kan ta över efter Gudrun. Uppgifterna 
gäller framförallt att hålla telefonlistan ajour samt korrekturläsa boken. 
 
Badplatsen – FIF har fått material från kommunen och vill gärna renovera badplatsen i 
samarbete med sockenlaget.  
 
Samarbete med kyrkan – 25/10 ”Majas klimat-mat” samt den 27/9 ”Rensa i röran”. Vi 
delar med Idrottsföreningen. 

 
9. Wexnet – fiber i byn: 

Se även punkt 6. Det är en god idé att ha tillgång till grävmaskin.  
 

10. Övriga frågor: 
Tobias vill begära in statistik från Länstrafiken på hur många som reser med buss. 
 
Maria vill gärna ha in respons på frågor till sockenlaget, tex via mail. 
 
Britt-Marie tar upp faktum att det är ganska skräpigt längs med vägen. Vi borde få till 
en städdag. 
 
Maria undrar om kyrkan kan anordna Knutdansen. Vi tar upp detta i oktober. 
 
Barnens dag i Kårestad blev väldigt lyckat. Magnus noterar dock att informationen 
inte gått fram till alla, tex inte i Kårestad.  
 
Britt-Marie tipsar om loppis 5 oktober. 
 

11. Maria återkommer om nästa detta. 
 
12. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
Furuby 2009-09-21   Justeras 
 
 
 
 
 
Björn Nilsson    Tobias Gredemark 
Sekreterare    Protokolljusterare 


