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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2012-01-18 

 
Närvarande:  Christer Estberg, Björn Nilsson, Hasse Gjörloff, Anette Gustavsson och  

Tobias Gredemark. 
  

1. Vice ordförande Tobias öppnar mötet.  
 
2. Mötesdagordningen och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Tobias. 
 
4. Uppföljning åtgärdslista 2011-12-06: 
 

4.1. (Punkt 1) Vi skjuter frågan om manusstopp ”Det händer i Furuby” till sockenlagets 
årsmöte. 

4.2. (Punkt 2) Styrelsen föreslår att vi tar betalt för annonser i Det händer i Furuby med 500kr 
för helsida och 250kr för halvsida. [1] Björn  undersöker om tidigare protokoll finns med 
beslut för betalning, annars bör det tas upp på årsmötet. [2] Tobias kontaktar HB, KB och 
AB som annonserar idag i häftet och frågar efter intresse. 

4.3. (Punkt 3) Allt klart. 
4.4. (Punkt 4) [3] Anette frågar Maria om möjligheter att ordna med kör till Valborg 2012.  

[4] Christer  kollar med Hugos vänner. 
4.5. (Punkt 5) [5] Angelas Midsommar 2012 flyttas till nästa styrelsemöte. 
4.6. (Punkt 6) [6] Hasse undersöker vidare frågan om cykelvägen. 
4.7. (Punkt 7) [7] Angelas förslag om Danskurs flyttas till nästa styrelsemöte. 
4.8. (Punkt 8) Inga avverkningsskador på spåret. Timret på skridskobanan är flyttat dock är 

marken ganska ojämn. 
4.9. (Punkt 9) Hasse rapporterar att det finns olika möjligheter med flytt till alternativa platser 

eller byte av typ av container som används. Vi tar upp frågan på årsmötet. [8] Hasse 
förbereder alternativen. 

4.10. (Punkt 10) [9] Angela tar upp frågan om 3G-täckning på nästa styrelsemöte. 
4.11. Äldre punkter 2011-09-13 

4.11.1. [10] Angelas fråga om hälsovård tas upp på nästa styrelsemöte. 
4.11.2. Studiefrämjandet angående Mulleverksamhet. [11] Björn  kontaktar Katja och 

Andreas Schönbeck om de tillsammans med Mia och Gudrun och Studiefrämjandet 
kan ordna ett möte. 

4.11.3. [12] Björn  undersöker vidare frågan om stolar och tält. 
4.11.4. Skridskobanan. Hasse meddelar att det är svårt att få tag på nyckel till 

vattenanslutning. Slang och munstycken finns tillgängligt. Vi måste dessutom 
jämna till marken. Styrelsen bordlägger frågan till kommande möte och gör ett nytt 
försök nästa vinter. 

 
5. Redovisning ekonomi. 

[13] Anette undersöker hur läget är med ansökan för 2012 (skall göras senast 31 mars). 
Ekonomisk rapport och revisionsrapport kommer på årsmötet.   
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6. Årsmöte 26/2 kl 15:00 Församlingshemmet Furuby 
Sockenlaget redovisar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. [14] Angela tar 
fram verksamhetsberättelse. [15] Angela tar med styrelsens hjälp fram en verksamhetsplan 
2012 och [16] Anette sammanfattar detta i en budget 2012. [17] Tobias ber Lotta sammankalla 
valberedningen. 
 
6.1. Lokal 

[18] Hasse bokar församlingshemmet och ordnar med betalningen.  
6.2. Fika 

[19] Rickard  köper in 30 semlor. 
6.3. Annonsering 

[20] Tobias ta fram kallelse 14 dagar innan årsmötet med 300 kopior till Allan helgen 
innan. Förslag på ärenden: Det händer i Furuby, Resmål samt återvinningsstation.  

6.4. Presenter 
[21] Anette köper in 12 presenter.  

6.5. Budget 
Anette tar fram budget enligt tidigare beslut ovan.  

6.6. Valberedning Lotta Eriksson, Maria Carlsson och Daniel Friberg 
Vi behöver välja: 
- Ordförande på två år. 
- Ledamot på två år    
- Två revisorer 
- En revisors suppleant 
- Val av redaktion till det händer i Furuby 
- Valberedningen väljs på mötet 

 
7. Övriga frågor 

7.1. Tobias rapporterar från utbildning i styrelsearbete (Hela Sverige ska Leva och 
Länsstyrelsen). 

 
8. Summering av åtgärder 

Björn summerar åtgärderna efter mötet. 
 
9. Nästa möte blir årsmötet.  
 
10. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Furuby 2012-01-18   Justeras 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Tobias Gredemark 
Sekreterare    Protokolljusterare 


