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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2011-12-06
Närvarande: Angela Wallin, Björn Nilsson, Rickard Olbrant, Hasse Gjörloff, Anette Gustavsson
1. Mötet öppnades och vi hälsar speciellt Hasse välkommen som ny ledamot från Furuby.
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes.
3. Till justerare valdes Anette.
4. Föregående protokoll 2011-09-13:
4.1. (Punkt 1-3) Barnens dag genomfördes med lyckat resultat i Västorp
4.2. (Punkt 4) Skogsmulle. Mulleverksamheten i friluftsfrämjandet är inte aktuellt längre.
Namnet Mulle kan vi dock inte använda. Gudrun har ett antal attribut som vi förslagsvis
paketerar och förvarar dessa saker i förrådet i Kyrkeryd. Mia kan ansvara men vill gärna ha
hjälp. Obs! Undersök hur det fungerar med försäkringar. Vi kan kanske få hjälp via
studiefrämjandet. Hur startar vi upp det?
4.3. (Punkt 5) Mia har kollat med FIF och julbasaren har redan varit.
4.4. (Punkt 6) Informationsmöte hälsovård, Angela undersöker vidare.
4.5. (Punkt 7) Bussresa. Angela har kollat med Roggan och fått svar på ca tre tusen kronor och
uppåt för en dagsresa inklusive chaufför. Några idéer kan vara tex guidad tur på Huseby,
bussresa till buskis i Kalmar eller Halmstad. Styrelsen anser att medlemmar kan få betala
reducerat pris. Styrelsen beslutar att vi ska försöka genomföra en resa under 2012.
4.6. (Punkt 8) Stolar & tält, ej klart, Björn undersöker vidare.
4.7. (Punkt 9) Skridskobana, vi tar upp det med Daniel. Hasse kollar upp om det går att ordna
med nyckel för vattenanslutning. Nu är det ett timmerlager och delvis uppkört, detta får vi
hantera.
4.8. (Punkt 10) Bodarna. Styrelsen tycker inte det är befogat att gå vidare på ursprunglig plan
med fasta bodar och bygglov, dels eftersom det fungerade bra med tält 2011 samt att
midsommarfesten numera roterar på andra ställen.
5. Det händer i Furuby
Styrelsen beslutar att vi skickar ut inbetalningskort till samtliga i socknen. Vi föreslår att vi inte
ändrar avgiften. Birgitta Estberg har bidragit med en lista med synpunkter på.
[1]. Styrelsen återkopplar till Birgitta att slutet på april är mer lämpligt för manusstopp,
efter årsmötet.
[2]. Styrelsen kan sälja in annonsplatser till bladet.
6. Kommande aktiviteter
6.1. Årsmötet
Styrelsen tar upp i kallelsen på årsmötet att vi vill få in förslag på destinationer för bussresa.
”Mulle-verksamhet” är ett ämne. Datum för årsmöte blir 26/2 klockan 15:00 i
Församlingshemmet. Utskicket görs förslagsvis mha Allan.
6.2. Knutsdansen
[3]. Angela kollar med Maria Karlsson om genomförande av knutsdansen.
6.3. Valborg 2012
[4]. Vi har preliminärt ingen kör. Hur löser vid det?
6.4. Midsommar 2012
[5]. Angela fråga Lotta och Mia angående Midsommar 2012
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7. Cykelvägen
Styrelsen hade en träff med bla Bo Svensson i somras. Budet då var att det inte var prioriterat
och att regionförbundet under hösten skulle ta beslut angående kollektivtrafiken.
[6]. Hasse undersöker i frågan.
8. Övrigt
8.1. Annonsera i Smålandsposten
Tobias tycker vi ska bli tydligare med att annonsera i SMP vid evenemang .
8.2. Församlingshemmet
Hasse meddelar att kyrkorådet beslutat att debitera 500kr för uthyrning av församlingshemmet.
Hyr man fler än fyra gånger per år blir avgiften halverad.
8.3. Dans
Det finns kanske intresse för dans, tex i gymnastiksalen i skolan.
[7]. Angela undersöker möjligheter för danskurs av något slags.
8.4. Elljusspåret
Spåret är uppkört här och var efter avverkningen. Det är upp till entreprenören att återställa.
Finns det någon plan för hämtning av timret vid skridskobanan?
[8]. Hasse undersöker frågan.
8.5. Återvinningsstationen
Hasse berättar att det varit mycket klagomål kring återvinningsstationen (centralt i Furuby) som
han vill framföra här i styrelsen.
[9]. Hasse undersöker möjligheter kring förbättring av miljön
8.6. 3G-täckning
Hasse tar upp frågan varför det är så dålig täckning allmänt i hela socknen
[10]. Angela tar upp frågan med ”Hela Sverige ska Leva”
8.7. Strandnära tomter
Hasse informerar att Skogssällskapet, som markägare, gärna vill jobba vidare med detta och ta
fram planer. Styrelsen anser att det är viktigt för socknen. Tobias är intresserad att hjälpa till.
9. Nästa möte bestäms till 2012-01-18 i FIFs klubbstuga, klockan 18:00.
10. Ordförande förklarar mötet avslutat.
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