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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2013-06-04 

 
Närvarande:  Björn Nilsson, Anette Gustavsson, Tobias Gredemark, Angela Wallin, Rickard 

Olbrant 
 
 

1. Angela öppnar mötet.  
 
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Rickard. 
 
4. Uppföljning actionpunkter 
 Gamla punkter som lever kvar: 

• Tobias tar fram skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => ej påbörjad 
• Angela fortsätter planera in en träff med Tekniska rörande cykelvägen => ej påbörjad 
• Björn kollar med Jan/FIF och Rickard/Kyrkan om hjärtstartare => ej påbörjad 
• Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => ej klar 

 
Actionpunkter från protokoll 2013-05-15: 
• [1] I nästa utskick (midsommar) skriver vi in att vi vill ha in intresseanmälan för ev 

förening för Kyrkeryd => görs ej till midsommarutskicket möjligen till höstmötet 
  

 Uppföljning actionpunkter årsmöte 2013-03-03: 
 Klara punkter Å1, Å2, Å3, Å5. Återstående punkter: 

• [Å4] Christer & Harald bokar datum för arbetsdag Kyrkeryd (och arrangerar arbetsdagen?) 
• [Å6]  Angela får dra i HLR (och hjärtstartar) kurs => vi avvaktar kurs i samband med ev 

inköp hjärtstartare (kanske en artikel i tidningen också). 
• [Å7] Styrelsen och hembygdsföreningen tar fram ett förslag om Kyrkeryds framtid => 

Gemensamt förslag får tas fram innan höstmötet. 
• [Å8] Sockenlaget utlysa ett nytt allmänt möte för att ett slutgiltigt beslut o Kyrkeryd => 

Preliminärt årets höstmöte. 
 
5. Midsommar 21 Juni 

Tider: stången kläs kl 14, dans börjar kl 15, slutar ca kl 16. Tips! Ta med kokt kaffe omkring kl 
13. Samling kvällen innan kl 18 för uppställning. Byakampen utgår i år. 

 
Vem Vad 
Rickard Klippa gräset 
Angela Inköp korv, fika, dricka 
Angela Inköp priser till lotterier, chokladhjul, bollkastning och fiskedamm 
Rickard/Björn Ansvarig för Bollkastning (två personer) 
Anette Ansvara för Midsommarstång och lövning (Kurt J och Kristina L) 
Alla Hitta ansvarig för fiskdamm  
Björn Plansch 
Angela Ordna fram Dannes marknadsstånd. Danne fixar detta. 
Björn Boka spelemän (Lena B och Roland H) 
Rickard Boka hoppborg, klart 
Alla Hitta lotteriförsäljare (ett vuxen och ett barnlotteri) 
Lena J? Gärna två säljare att bytas vid på chokladhjulet 

 



 sid 2 av 2 

6. Kyrkeryds framtid 
Styrelsens ståndpunkt är att vi inte är intresserade att överta och underhålla Kyrkeryd. Däremot 
ska vi utarbeta ett förslag med en lösning med en fristående förening som kan presenteras på 
möte med hembygdsföreningen (för att sedan presenteras på höstmötet se actionpunkt [Å7]). 
Tobias utarbetar förslag [1] och Angela samordnar möte (prel. 17/9 kl 18) med 
hembygdsföreningen [2]. 

 
7. Det händer i Furuby 

I stort sett samtliga ex är utdelade. Rörande nya medlemmar så bifogar Björn allmän info om 
sockenlaget (baserat på Haralds utkast) till samtliga hushåll i samband med höstmötesutskicket 
[3]. 
 

8. Inga övriga punkter 
8.1. Vedeldad bastu 

Rickard lyfter fram förslag om att bygga en vedeldad bastu vid badplatsen. För detta krävs 
samordning med FIF. Frågan är vad som gäller med bygglov. Rickard kollar med FIF och 
byggnadsnämnden [4]. 

 
8.2. Farthinder Häradsvägen 

Boende i området har uttryckt önskemål om någon form av farthinder vid Häradsvägen 
pga att man upplever att hastigheterna är för höga. Rickard pratar med Gatukontoret [5]. 

 
8.3. Asfaltera grusbana 

Danne undersöker möjligheterna att asfaltera den lilla grusplanen[6] för tex inlinesåking 
på sommaren och underlättande av spolning av isbana på vintern. 

 
8.4. Komposthög 

Tobias skulle vilja se att komposthögen vid majbålet flyttas. Hjullastare finns att tillgå i 
sommar men det behövs ett dieselbidrag. Ett förslag är att bättra på pulkabacken. Styrelsen 
bifaller ett bidrag upp till 500:- 

 
8.5. Ny klätterställning 

Rickard meddelar att ersättaren till flygplanet på lekplatsen, en klätterställning, skulle 
påbörjas under våren. Ingenting har hänt ännu och ingen svarar på telefonnumret.  

 
9. Nästa möte blir den 20 Augusti kl 18:00 förslagsvis SPF Tranans lokal. 

Då planerar vi inför höstmötet som preliminärt bli 13 el 20 oktober kl 15 i församlingshemmet. 
Björn kollar höstmöteslokal med Kristina E [7]. Till styrelsemötet funderar samtliga på 
aktiviteter under hösten. 
 

10. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Furuby 2013-06-04   Justerat den  …………………… 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Rickard Olbrant 
Sekreterare    Protokolljusterare 


