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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag 
2010-06-07 

 
Närvarande:  Lotta Eriksson 

Anette Gustavsson  

Björn Nilsson 

Rickard Olbrant 

 Tobias Gredemark 

Maria Carlsson 

Magnus Lindström 

 

1. Mötet öppnades och vi konstaterar att styrelsen är beslutsmässig. 

 

2. Mötesdagordningen godkändes. 

 

3. Till justerare valdes Rickard Olbrant. 

 

4. Kaffepeng och Byapeng 

Lotta ansöker om kaffepeng utifrån tidigare mallar, likaså gäller för Utvecklingspeng. Mallar 

finns på kommunens hemsida. OBS! Enligt mallen är sista ansökningsdag 30 april. Lotta 

ringer och gör ett försök. 

 

5. Höstmöte 

Torsdag den 14 oktober 2010, klockan 19:00 i Kårestugan. 

 

6. Linbana 

Vid uppvisande av ansökan från föräldrastyrelsen angående bidrag av bygge av linbana 

beslutar styrelsen att den kan hjälpa till med upp till 3,000 SEK. 

 

7. Det händer i Furuby 

Magnus har blivit kontaktad av Birgitta Estberg som ansvarar för boken. OBS! Bidrag till 

boken måste vara redaktionen tillhanda senast midsommar. Birgitta efterfrågade även en 

introduktion till Furuby socken på hemsidan samt ett önskemål om evenemangskalender. 

Lotta kommer att träffa Birgitta 14 juni. 

 

8. Grannsamverkan 

Lotta har varit i kontakt med polisen som kommer presenttera information på höstmötet. 

 

9. Årets arrangemang 

9.1. Midsommar 

Ansvariga: Björn, Lotta och Rickard. 

Förberedelser: Inköp 1 burk korv, 1 back läsk/lättöl + saft och lottpriser (lottringar 1 

vuxen + 1 barn har Tobias redan); Priser fiskdamm (Lotta); Bygga bodar (ansvariga). 

Aktiviteter: Korv/kaffeförsäljning (Magnus kollar), Chokladhjul (Lotta kollar med 

Lena), Lotteri (barnen), Bollkastning (Mia kollar), Lövning (Kurt Jakobsson), 

Fiskdamm (Lotta), Midsommarstång (Kristina), Hoppborgen (Rickard), Plansch 

(Björn), Byakampen (bestäms på plats), Ansiktsmålning (Björn kollar med Suyi), 

Gräsklippning (Rickard). 

Tider: Stången kläs klockan 14, dans börjar kl 15, slutar ca kl 16. 

Övrigt: Maria har några priser (Björn), Tobias har lottringar samt kokplatta. Maria 

har kaffekokare. Lotteritema blir bad. Hoppborgen är gratis, Rickard är ordningsvakt. 

Vid fint väder kvällen innan kl 17 samlas familjerna till ansvariga och övriga. 
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9.2. Knutsdansen 

Skjuts till senare möte. 

 

9.3. Barnens dag 

Som familjeaktivitet ordnar vi i år grillkväll.  

 

10. Bidrag till Lekande Barn skyltar 

Vi samlar in mer information och bordlägger frågan tills nästa möte. 

 

11. Övriga frågor 

11.1. Resultat valborg 

Försäljning:  6,605:- (korv 1,075:- bollkastning 665:- chokladhjul 3,365:- lotter 1500:-) 

Inköp:   3,375:-  

Resultat   +3,067 (notera att vi inte behövde köpa fyrverkerier i år) 

 

11.2. Garageutförsäljning och grillkväll vid sjön 

Lördagen 28 August ordnar vi med grillkväll (med utespel) vid sjön (kl 17), under dagen 

får alla som vill ha en Garage Sale (kl 10-14). Björn ordnar med affischer och utskick (i 

början av augusti). Folk utanför byarna är välkomna att ställa upp sina stånd på lämpliga 

ställen. Grillansvarig (Lotta) kan även kolla med FIFs (?) grill. 

 

12. Nästa möte bestäms till torsdagen 23 september kl 19 i pensionärsföreningens lokal.  

 

13. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2010-06-09   Justeras 

 

 

 



 sid 3 av 3 

 

 

 

 

Björn Nilsson    Rickard Olbrant 

Sekreterare    Protokolljusterare 


