Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag
2013-03-03 Församlingshemmet Furuby
1. Mötets öppnandes av ordförande (ca 25 personer).
2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna resulterade i följande:
Ordförande Angela Wallin
Sekreterare Björn Nilsson
Justerare
Börje Arvidsson och Gillis Fransson
4. Anette sammanfattar ekonomisk rapport. Under året har vi haft inkomster på 27,597 kr,
utgifter på 36,398 kr Resultatet blir -9,331 kr och kvar i kassan finns 79,857 kr, se bilaga 2.
Angela går igenom verksamhetsberättelsen (bilaga 3).
5. Revisorernas revisionsberättelse rekommenderar att styrelsen får full och tacksam
ansvarsfrihet för det gångna året, se bilaga 4.
6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
7. Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen.
8. Angela går igenom verksamhetsplan 2013 (bilaga 5).
9. Årsavgift.
Årsmötet beslutar att höja avgiften till 100 kr/familj samt 80 kr/enskild person.
10. Val av styrelseledamöter
Ledamot
Rickard Olbrant
Vice ordförande (2 år)
Tobias Gredemark
Sekreterare (2 år)
Björn Nilsson
Revisorer (1 år)
Lars-Göran Aidemark och Orvar Källsand
Revisorsuppleant (1 år)
Alf Knutsson
Valberedningen (1 år)
Maria Carlsson och Daniel Friberg
Val av redaktion till "Det Christer & Birgitta Estberg samt Harald Leandersson
händer i Furuby" (1 år)
Ledamot från varje by
Ordförande från respektive by eller byalag
Ordförande och kassör valdes på två år årsmötet 2012.
11. Firmatecknare.
Angela Wallin samt Anette Gustavsson valdes av årsmötet att var för sig kunna agera
firmatecknare.
12. Det händer i Furuby
Manusstopp är 1 april och bidrag välkomnas. Observera att eventuella bilderna ska vara
rättsligt korrekta och att lagen om personuppgifter följs. På årsmötet 2012 beslutades att
endast medlemmar ska få tillgång till boken. I år genomförs detta genom att ansvariga går
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runt och delar ut boken tillsammans med inbetalningskort till de som vill vara medlemmar.
Utdelning beräknas ske omkring valborg. Harald erbjuder hjälp med att märka koda
utskicken samt etikettering.
Ansvariga per område:
Fägerstad Anne Norlin
Kårestad
Förslagsvis Inger Karlsson
Furuby
Björn Nilsson, Daniel Friberg, Anette Gustavsson och Rickard Olbrant, mfl
Attsjö
Allan Karlsson
Västorp
Angela Wallin
13. Övriga frågor
13.1 Kyrkeryds framtid
Harald sammanfattar Kyrkeryds historia tills nu. Hembygdsföreningen äger torpet idag.
Allan kompletterar med information: 1999 köpte Hembygdsföreningen torpet av
kommunen för en krona (plus lagfart). Ett flertal föreningar var med och satsade pengar
och tid. På våren 2000 lagades taket (lertegel), skorsten murades om. Efter det så
användes lokalen för bl a vävning, replokal och för uthyrning men med tiden har
användandet avklingat.
Christer går igenom sin presentation. Huset är faktiskt i hyfsat skick, men tillsyn och
underhåll är eftersatt. Inget mögel känns av däremot instängt och unket.
Kommentarer:
- Det råder eldningsförbud i spis & öppen spis pga en näraliggande bjälke på vinden.
- Brunnen ska vara intakt, men det saknas vatten och avlopp.
- Det vore ju bra med någon form av byalokal
- Om kommunen köper tillbaka lär det nog inte stå kvar
- Vad har socknen för behov för en lokal egentligen?
- Sockenlaget kan ta en förhandsdiskussion med kommunen
- För att man ska praktiskt ska kunna använda torpet bör man ha tillgång till vatten och
avlopp, frågan är vad Växjö kommun kan erbjuda?
Vi behöver akut rensa hängrännorna! Hjälp erbjöds på årsmötet. Harald och Christer drar
i arbetsdagen och bestämmer datum.
Årsmötet beslutar att Sockenlaget styrelsen undersöker möjligheterna med driftsbidrag
samt anslutning av vatten och avlopp. Samtidigt går igenom hembygdföreningen igenom
sina handlingar om hur en eventuell försäljning skulle kunna gå till väga. Detta skall
resultera till att styrelsen och hembygdsföreningen tar fram ett förslag om Kyrkeryds
framtid.
Slutligen får sockenlaget utlysa ett nytt allmänt möte för att ett slutgiltigt beslut. Christer
bifogar en besiktningsrapport, se bilaga 6.
13.2 Byalagsförfrågan
En förfrågan uppkom rörande önskemål av en inhägnad rastgård för hundar vid
lekplatsen. Styrelsen får dra detta vidare, förslagsvis som en kompletterande uppgift för
utredningen av fritidsmiljön.
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13.3 Kurs i Hjärt- lugnräddning.
Årsmötet anser det viktigt med en kurs i Hjärt- lungräddning. Styrelsen tar fram ett
förslag på datum, eventuellt kombination med en kurs i hjärtstartare.
14. Ordförande förklarar mötet avslutat och delade ut blomesterkvastar till Harald Leandersson,
Brigitta Estberg, Allan Karlsson, Daniel Friberg, Lena Billberg och Roland Hansson samt
till styrelsen

…………………………………………
Björn Nilsson
Sekreterare

…………………………………………
Angela Wallin
Ordförande

…………………………………………
Börje Arvidsson
Justerare

…………………………………………
Gillis Fransson
Justerare
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