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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2013-05-15
Närvarande:

Björn Nilsson, Anette Gustavsson, Tobias Gredemark, Angela Wallin.

1. Angela öppnar mötet.

2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes.

3. Till justerare valdes Anette Gustavsson

4. Uppföljning tidigare actionpunkter från protokoll 2013-02-06:
Gamla punkter som lever kvar:
• Punkt 1:Tobias tar fram skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => ej
påbörjad [1]
• Punkt 2: Angela fortsätter planera in en träff med Tekniska rörande cykelvägen => ej
påbörjad [2]
• Punkt 4: Björn kollar med Jan/FIF och Rickard/Kyrkan om hjärtstartare => ej påbörjad [3]
• Punkt 6: Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => ej
klar [4]
Samtliga punkter (5-13) i protokoll 2013-02-06 är avklarade.
Uppföljning actionpunkter årsmöte 2013-03-03:
•
•
•

•
•
•
•
•

[Å1] Alla får hjälpa till med bidrag till "Det händer i Furuby" manusstop 1/4. => KLAR
[Å2] Alla får hjälpa till med utdelning av "Det händer i Furuby" samt medlemsinbetalning
(prel kring valborg) => Kuverten delas upp på mötet 2013-05-15.
[Å3] Någon får höra med kommunen angående ev. anslutning av vatten och avlopp till
Kyrkeryd, samt vad som gäller med driftsbidrag. => Angela har kollar angående
driftsbidrag. Frågan om V/A lämnar vi till eventuell intresseförening.
[Å4] Christer & Harald bokar datum för arbetsdag Kyrkeryd (och arrangerar arbetsdagen?)
[Å5] Björn tar upp förfrågan om hundrastgård i samband med friluftsmiljöutredningen =>
Frågan kompletterad till utredningen, styrelsen nöjer sig med detta.
[Å6] Någon (Angela?) får dra i HLR (och hjärtstartar) kurs => vi avvaktar kurs i samband
med ev inköp hjärtstartare.
[Å7] Styrelsen och hembygdsföreningen tar fram ett förslag om Kyrkeryds framtid =>
Preliminärt i samband med nästa styrelsemöte.
[Å8] Sockenlaget utlysa ett nytt allmänt möte för att ett slutgiltigt beslut o Kyrkeryd =>
Preliminärt årets höstmöte.
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5. Summering av valborg
Evenemanget var lyckat och välbesökt. Tobias noterar att det är brandpost med bajonettfattning
som gäller.
6. Kyrkeryds framtid
Styrelsen diskuterade möjligheterna med Kyrkeryd. Vi har svårt att se andra behov än som
samlingspunkt vid Valborg och Midsommar. Vi ser också en hel del kostnader i samband med
vidare drift. Hur gör vi med boden, vem äger den? Och hur skulle vi göra om kommunen eller
någon annan tar över? Hur gör vi i så fall med evenemang? Badplatsen kan vara ett alternativ.
En möjlighet är att en separat förening tar över efter överenskommelse med styrelsen och
hembygdsföreningen. I nästa utskick (midsommar) skriver vi in att vi vill ha in
intresseanmälan för ev förening för Kyrkeryd [1].
Styrelsen beslutar att vi ska presentera ett förslag på årets höstmöte [Å8].
7. Det händer i Furuby
Vi delar upp kuverten på mötet och påbörjar utdelning. I Attsjö har Allan redan fått kuverten.
8. Inga övriga punkter
9. Nästa möte blir den 4 Juni kl 18:00, plats bestäms senare
Då planerar vi inför midsommar.
10. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2013-06-04

Justerat den ……………………

…………………………………..

…………………………………..

Björn Nilsson
Sekreterare

Anette Gustavsson
Protokolljusterare

