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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2011-09-13
Närvarande: Angela Wallin, Björn Nilsson, Rickard Olbrant, Mia Karlsson, Anette Gustavsson
1. Mötet öppnades och vi hälsar nya deltagare välkomna.
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes.
3. Till justerare valdes Rickard.
4. Kommande aktiviteter
4.1. Tårtkalas
Mia tipsar om Tårtkalas i Attsjö skola på Fars dag.
4.2. Barnens dag
Preliminärt söndagen den 16 oktober klockan 12-15. på Nilsagärde Gård för att träffa olika
djur med fika. Sockenlaget bjuder på korv och dricka samt en liten present till gården, vi i
styrelsen tar med varsin kanna med kaffe och kan träffas hos Angela. Kokplattor och ett
bord kan vara lämpligt att ta med.
[1] Angela kollar upp möjligheten att arrangera Barnens dag.
[2] Björn fixar affischer på anslagstavlorna samt på skolan.
[3] Rickard ordnar med inköp 4 burkar korv, korvbröd, ketchup/senap, servetter,
muggar samt kaffe med tillbehör och varm dryck till barnen.
4.3. Skogsmulle
Det vore intressant att dra igång en skogsmulleverksamhet till våren. Bla har Mia och
Gudrun Holmberg erfarenhet av detta.
[4] Mia kontaktar Växjö Friluftsfrämjande har dessutom Mulle utbildningar
4.4. FIF Julbasar
Vi tycker det vore trevligt att få en traditionell basar med hembakt och hantverk innan jul
och vi hoppas att FIF anordnar detta igen.
[5] Mia kollar med FIF om det blir någon julbasar i år och om de behöver hjälp eller
om sockenlaget skall ordna istället.
4.5. FIF Höstpub
Angela tipsar om att FIF ordnar höstpub efter sista seriematchen 1 oktober kl 17:30.
4.6. Informationsmöte hälsovård
Angela tipsar om att hon har kontakter inom hälsovården och att man kan ordna med
informationsmöten om det finns intresse. Vi har tidigare fått förfrågan om
livräddningskurs.
[6] Styrelsen får följa upp detta framöver, lämpligen inför nästa vår/badsäsong.
4.7. Bussresa
Rickard tar upp möjligheten att anordna bussresa till någon form av aktivitet.
[7] Angela undersöker vad tex Roggans buss kan erbjuda.
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5. Gransholm
Angela rapporterar från middagsmöte med Växjö Kommun som fick årets landsbygdspris. På
möte fick olika representanter berätta om vad som gjorts i respektive sockenlag. Angela tipsar
om att förening ”Hela Sverige ska leva” ordnar en träff för samtliga sockenlag i Sverige. I
Kronoberg kommer man att anordna utbildning i styrelseteknik, se
http://www.helasverige.se/kronoberg. Föreningen och Växjö Kommun vill även få till detta till
en årlig träff för inspiration.
6. Sockenlagets tält
Styrelsen överväger inköp av ytterligare ett tält. Idag finns två tält som börjar bli gamla.
Dessutom börjar vissa stolar bli dåliga (i Attsjö) dessa bör lagas eller slängas och vi får
undersöka om vi behöver fler.
[8] Björn kollar med Daniel Friberg om eventuellt inköp av stolar och tält.
7. Övrigt
7.1.Skridskobanan
Vi hoppas att vi kan få igång skridskobanan i Furuby under vintern.
[9] Styrelsen kollar med Daniel Friberg om han kan ordna med detta.
7.2. Bodarna
Frågan är olöst, hur gör vi?
[10] Styrelsen tar upp denna fråga på nästa möte.
8. Nästa möte bestäms senare, senast 16 oktober.
9. Ordförande förklarar mötet avslutat.
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