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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2012-11-29
Närvarande:

Angela Wallin, Björn Nilsson, Anette Gustavsson, Christer Estberg och Stefan
Nilsson.

1. Angela öppnar mötet.

2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes.

3. Till justerare valdes Anette Gustavsson.

4. Uppföljning actionpunkter 2012-09-13:
Punkt 1: [1] vi får följa upp angående skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen.
Punkt 2: Klart, länkar om LIS infogade
Punkt 3: Halvklart, återstår att Angela överlämnar gåvan
Angående ny (tillförordnad) kontakt på Tekniska Nämnden, Angela fortsätter planera in en
träff med Tekniska rörande cykelvägen [2]. Därefter fortsätter vi ta kontakt med
Regionförbundet och Trafikverket.
Angående Angela har inte fått in några intresserade till danskurs ännu. Ledare finns men vi
lägger in information på nästa utskick (knutsdansen och/eller årsmöte 2013) [3].
Från årsmötet kan sammanfattas att all information om LIS finns utlagt på hemsidan, [4]
Angela kollar med Ron och Rickard med Kyrkan om hjärtstartare. Avslutningsvis har
hemsidan kompletterats med prenumerationsmöjlighet på nyhetsbrev (informera om detta på
nästa utskick).

5. Knutsdansen
13/1 är en söndag och förslaget är att kyrkan inleder kl 10:00, med fortsättning i
församlingshemmet därefter. Kyrkan ordnar med korv, och vi fixar utskick och spelemän samt
godispåsar. Kandidat på tomte?
Vem
Vad
Björn
Ta fram och sätta upp affischer
Björn
Boka spelemän
Angela
Inköp 40st godispåsar
Alla
Kandidat som Tomte
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6. Kyrkeryd
Christer meddelar att hembygdsföreningen inte hinner med skötsel av Kyrkeryd utan att man
ser att någon kunde ta över. Man har även svårt att få in pengar för underhåll från Lessebo
kommun. Anläggningsbidrag finns att söka. Frågan om Kyrkeryd tas upp på årsmötet och
Sockenlaget och hembygdsföreningen kan även diskutera det på nästa Sockenlagsmöte innan
årsmötet [5]. Christer meddelar även att Sockenlaget fortsättningsvis kan låna
pensionärsföreningens lokal.

7. Utredningar LIS samt fritidsmiljöutredning
Björn sammanfattar presentationen på kommunen 25/10. Kommunen kommer under hösten
2013 ta fram en utställning över detta. Löpande information får läggas upp på hemsidan.
Kultur- och fritidsförvaltningen ville få in synpunkter på miljön i Furuby socken, utredning
finns på hemsidan.

8. Övriga punkter
8.1. Föreningssamverkan
Angela tar upp ett förslag om att [6] samordna aktiviteter med andra föreningar, främst då FIF.
Hon drar detta vidare i kontakterna med FIF.

9. Nästa möte blir torsdagen den 31 januari 18:30, plats meddelas senare.
Årsmöte preliminärt 3/3 kl 15:00, kallelsen ska skickas senast ut 10/2. Två veckor innan mötet
måste beslutspunkter tillhandahållas Sockenlaget.

10. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2012-12-02

Justerat ………………………….

…………………………………..

…………………………………..

Björn Nilsson
Sekreterare

Anette Gustavsson
Protokolljusterare

