Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag
2014-03-16 Församlingshemmet Furuby
1. Mötets öppnandes av vice ordförande Tobias (total närvarade ca 20 personer).
2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna resulterade i följande:
Ordförande Tobias Gredemark
Sekreterare Björn Nilsson
Justerare
Kurt-Inge Svensson och Daniel Friberg
4. Anette sammanfattar ekonomisk rapport. Inkomster under året 33 755:- Utgifter under året
36 732,55:- Resultat: -2 977,55:- Kassa vid årets slut: 4 951:Bankkonto vid årets slut: 71 929,07:- Summa kassa och bank vid årets slut: 76 880,07:5. Revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 2) rekommenderar att styrelsen får full och
tacksam ansvarsfrihet för det gångna året. Tobias läser även upp verksamhetsberättelse 2013,
se bilaga 3.
6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
7. Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen.
8. Tobias går igenom verksamhetsplan 2014 (bilaga 4).
9. Årsavgift.
Årsmötet beslutar att behålla samma avgift som föregående år (100 kr/familj samt 80
kr/enskild person).
10. Val av styrelseledamöter
Ordförande (2år)
Vice ordförande (fyllnadsval 1 år)
Kassör (2 år)
Revisorer (1 år)
Revisorsuppleant (1 år)
Valberedningen (1 år)
Val av redaktion till "Det händer i
Furuby" (1 år)

Sven Olsson
Angela Wallin
Anette Gustavsson
Lars-Göran Aidenmark och Orvar Källsand
Niklas Carlsson
Maria Carlsson och Daniel Friberg
Christer & Birgitta Estberg
samt Harald Leandersson

11. Firmatecknare.
Sven Olsson samt Anette Gustavsson valdes av årsmötet att var för sig kunna agera
firmatecknare.
12. Det händer i Furuby
Birgitta har mottagit en del underlag från olika personer, men väntar på fler.
Manusstopp är första veckan i april och trycket görs i Billa.
Årsmötet beslutar att vi trycker upp 220 ex.
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13. Övriga frågor
13.1 Enkät Kyrkeryds framtid
Sven presenterar sina resultat där man på ett utskick av 300 enkäter endast fått in 21 svar,
varav 18 av dessa får ses som positiva till att hjälpa till. Birgitta meddelar att
Hembygdsföreningen har utsett en kommitté för upprustning av bla fastigheter och även
att man har en ambition för att vidareutveckla dem. Årsmötet beslutar att styrelsen har
mandat att förhandla vidare med hembygdsföreningen rörande Kyrkeryd.
13.2 Vad händer inom LIS
Björn summerar läget med att Kommunen kommer besluta om översiktsplanen ska antas.
Därefter är det öppet vad som händer. Kommunen har i dagsläget inga planer på att
planlägga området. Vid eventuell detaljplanläggning finns det nya möjligheter att yttra sig
i planeringsprocessen. Notera att för Furuby så har området reducerats till endast det
södra området, se http://gis.vaxjo.se/lisomraden/index.html.
13.3 Inköp Hjärtstartare och Hjärt- lugnräddningskurs
Björn meddelar att FIF och Sockenlagets Styrelsen delar på kostanden. Det är även okej
från skolan att placera en hjärtstartare vid lastkajen. Förslagsvis i ett larmat skåp. Kurs i
samband med inköp. Britt-Marie föreslår att man skulle kunna ha en demonstration i
samband med tex Furubyloppet.
Årsmötet ger styrelsen mandat att inhandla en hjärtstartare/skåp tillsammans med
FIF.
13.4 Farthinder
Rickard meddelar att den 15 april kan två farthinder i form av blomlådor placeras på
Häradsvägen (efter Björkvägen) under sammanlagt tre år.
Frågan om trafik utanför Kyrkeryd uppstod liksom att folk upplever att det körs fort på
flera vägar. Ett förslag vore att man kunde skaffa en automatisk hastighetsmätare till
byvägen. Man tar även upp att det luktar diesel vissa morgnar, troligen från asfaltsverket.
Årsmötet beslutar att styrelsen vidare utreder farthinder utanför Kyrkeryd samt ”din
fart” på byvägen.
14. Ordförande förklarar mötet avslutat och delade ut blomesterkvastar till Brigitta Estberg,
Allan Karlsson, Daniel Friberg, Harald Leandersson, Lena Billberg, Roland Hansson samt
till styrelsen
………………………………………
Björn Nilsson
Sekreterare

…………………………………………
Sven Olsson
Ordförande

…………………………………………
Kurt-Inge Svensson
Justerare

…………………………………………
Daniel Friberg
Justerare
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