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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2014-02-15
Närvarande:

Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson, Rickard Olbrant, Angela
Wallin

1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes
3. Till justerare valdes Anette
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 => vi för upp detta
önskemål på en framtidsplan.
 Björn kollar med Jan/FIF och Rickard/Kyrkan om hjärtstartare => Björn kan fråga FIF var
vi kan placera hjärtstartare mer centralt? Man kan tänka sig ett lokalt larmat skåp.
 Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => ej klar
Återstående punkter årsmöte 2013-03-03:
 [Å6] Angela får dra i HLR (och hjärtstartar) kurs => vi avvaktar kurs i samband med ev
inköp hjärtstartare.
Återstående punkter från protokoll 2013-06-04:
[4] Vedeldad bastu => En möjlighet är ju att placera en bastu i Kyrkeryd. Vi för upp frågan till
framtidsplanen
[5] Farthinder på Häradsvägen => Rickard står på ett underhållskontrakt som underhålls av
boende längs vägen. Sockenlaget kan betala för två trälådor á 1000 kr/st. Den 15 April kan
dessa ställas fram på utsatt plats.
[6] Asfaltering av lilla grusplanen => Christer kan fråga asfaltsverket vad det skulle kosta [1].
5. Inför Årsmötet
Till årsmötet är det omval på ordförande och kassör. Vice ordförande Tobias har meddelat att
han vill hoppas av, men Angela kan tänka sig ta över återstående år som vice ordförande.
Dessutom har vi haft dålig närvaro från ledamötena från Attsjö och Västorp, liksom
byarepresentant från Furuby och Fägerstad. Sockenlaget anser att det är viktigt att alla byarna
kan vara representerade.
Kallelsetiden är minst två veckor. Förslag på datum är söndagen den 16 mars (*) kl 15:00,
Björn bokar församlingshemmet. Tema/agenda: Kyrkeyrd. Övriga punkter: Förtydliga läget om
LIS, hjärtstartare och farthinder. Björn ordnar kallelse [2] och distribuerar mha Allan. På
kallelsen kan vi även söka vårtalare samt tipsa om email för addressbyte (förändringar av
nummer till Det Händer i Furuby). (*) efter mötet ändrades datumet från 9 till 16 mars.
6. Enkäten Kyrkeryd
Svaren borde sammanställas inför årsmötet. Rickard kollar om Sven kan sammanställa
tillgängliga resultat [3].
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7. Protestlistan
Det har cirkulerats en protestlista om att badplatsen från LIS-byggnation. Från sockenlagets
sida så ser vi det som en grov missuppfattning av vad som avsetts med LIS-projektet.
Björn får förtydliga på hemsidan [4] angående läget och omständigheterna (inklusive länk till
översiktsplanen).
8. Övriga punkter
8.1. Fråga om bidrag till Föräldraföreningen
Föräldraföreningen har frågat sockenlaget om vi kan bidra till inköp av utepingisbord (ett bord
kostar ca 5000 kr). Sockenlaget ser positivt till ett bidrag (inte bara för ett eller flera
utepingisbord) och vi kan nog matcha bidrag från skolan/kommunen.
8.2 Valborg
Maria kan sammanställa en kör till Valborg och hjälpa till med annat. Vi kör en mailrunda
innan med vem som gör vad.
8.3 Samarbete med Kyrkan
Prästen Johannes Grimheden har hört av sig i samband med Knutsdansen och då vi valde att
ställa in år så kan vi diskutera samarbete vidare under våren.
8.4 Texter till Det händer i Furuby
 Björn kan ge text rörande LIS-status
 Dessutom kan vi be om hjälp och förslag till evenemangen
 Information om hjärtstartare och HLR- och hjärtstartarkurs
9. Nästa styrelsemöte lördag 12 april kl 09:00 preliminärt i SPF Tranan.
10. Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Sekreterare
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Protokolljusterare

