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Protokoll av styrelsemötet med Furuby Sockenlag
2011-01-25
Närvarande:

Lotta Eriksson
Anette Gustavsson
Björn Nilsson
Rickard Olbrant
Tobias Gredemark
Dennis Knutsson
Magnus Lindström

1. Mötet öppnades.
2. Mötesdagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Tobias.
4. Årsmötet:
Söndagen den 20/2 klockan 15.00 församlingshemmet (alt. klubbstugan). Ämnen: Val av
representanter, status grannsamverkan, förslag på nya evenemang, årliga evenemang och
bodarna, verksamhetsberättelse, ekonomisk revisionsrapport, motion angående
ordförandeskap, motion angående val av ledamot.
Att göra
Boka lokal
Initiera valberedningen (Daniel F)
Fixa fika (30 semlor m.m.)
Fixa planscher/Köra ut planscherna
Ordna avgångspresent (12 st)

Ansvarig
Rickard
Lotta
Rickard
Björn/Lotta
Anette

Valberedningen behöver fyllnadsval ordförande (efter Lotta), nyval vice ordförande (efter
Tobias), sekreterare (efter Björn) och ledamot (efter Rickard).
5. Motioner
Tobias lämnar in en motion ”Ändring av §6, punkt 9 i stadgarna”. Förslaget går ut på ny
text av punkt 9 enligt följande:
”Val av
- Ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot.
- Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs växelvis för en mandatperiod av
två år. Kassör och ledamot väljs jämna år. Vice ordförande och sekreterare väljs
udda år. Även fyra representanter från vardera byalag väljs som ledamöter.
- Två revisorer och en revisorsuppleant, mandatperiod ett år.
- En valberedning består av tre personer, mandatperiod ett år
- Redaktion för ’Det händer i Furuby socken’”
Styrelsen godkänner förslaget som tas upp på årsmötet.
6. Isbanan
Tanken var att Daniel skulle spola till sportlovet. Annars skall det vara ok med slangar
och vatten. Hur är det med vattenmätare?
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7. Förslag på evenemang
Rickard tar upp förslaget om sockenlaget kan anordna bussresor (tex danmarksresa,
teaterresor) etc.
8. Utskick av protokoll
Magnus tipsade om att utskick av protokoll skulle kunna ske via att man anger sin e-post
adress på årsmötet.
9. Nästa möte blir årsmötet. Nästa styrelsemöte får ordförande planera.
10. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2011-01-25

Justeras

…………………………………..

…………………………………..

Björn Nilsson
Sekreterare

Tobias Gredemark
Protokolljusterare

