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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2014-09-13
Närvarande: Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson, Sven Olsson, Rickard Olbrant
1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes
 Asfaltering av lilla grusplanen
 Inköp hjärtstartare
 Farthinder utanför Kyrkeryd
 "Din fart" på Byvägen
 Farthinder på Häradsvägen
 Staket runt återvinningsstationen
 Lista med kontaktpersoner från övriga föreningar i socknen
 Planera för samverkansträff med övriga föreningar, lämpligen efter nyår, men innan
årsmötet
 Aktivitetskalender sockenlaget
 Ekonomisk sammanställning
 Nya medlemmar
3. Till justerare valdes Anette
4. Uppföljning actionpunkter
Nya actionpunkter styrelsemöte 2014-02-15:
• Christer kan fråga asfaltsverket vad det skulle kosta att asfaltera lilla grusplanen. => Christer
sammanställer vad vi har och vi tar upp detta på höstmötet [1].
Beslut från årsmötet 2014:
13.3) Årsmötet ger styrelsen mandat att inhandla en hjärtstartare/skåp tillsammans med FIF.
=> Angela har fått offert på 17,500:- inkl. utbildning. Björn meddelar rektorn och FIF att vi är
klara för montering, och at vi kan montera enheten på skolan innan höstmötet [2]. Vi ska ta
fram utskick för information och utbildning [3]. Samordna demo med FIF och Furubyloppet.
13.4) Årsmötet beslutar att styrelsen vidare utreder farthinder utanför Kyrkeryd samt ”din
fart” på byvägen. => Behovet är osäkert, vi tar upp frågan om passagehinder på höstmötet [4].
Rickard placerar oss i kö för automatisk skylt mellan Fägrevägen och Byvägen [5].
Återstående punkter från protokoll 2013-06-04:
• [5] Farthinder på Häradsvägen => Blomlådorna inköpta och utställda. Nordström
underhåller blommorna tillsvidare och får ersättning för inköp. Rickard är ansvarig för
in/utställning. Vinterförvaring sker hos Rickard.
Äldre punkter som lever kvar:
• Tobias tar fram skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => Angela kollar vem
som är ansvarig för att hålla ordning på stationen [6].
Hembygdsföreningen, sockenlaget, FIF, byalagen, fiskeriföreningen, etc. Björn tar fram lista
med kontaktpersoner från respektive förening/lag [7]. Vid ett senare möte planerar vi in en
samverkansträff [8].
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Från möte 2014-04-12:
 Björn har tagit fram förslag på aktivitetskalender, denna mailas ut för påseende sen
lägger vi in den på hemsidan.
 Anette summerar resultat på evenemangen 2014:
Valborg -2312 kr (inkomster: 6670 kr utgifter: 8982 kr)
Midsommar 941 kr (inkomster: 6246 kr utgifter: 5304 kr)
 2013 hade vi ett totalresultat på +1016kr
Valborg 67 (inkomster: 7277 kr utgifter: 7210 kr)
Midsommar 949 kr (inkomster: 5793 kr utgifter: 4844kr)
 Tips, påminnelse på höstmötesinbjudan om att betala medlemsavgiften.
 På nästa styrelsemöte tar vi upp frågan om att värva nya medlemmar.
 Emellanåt vore det bra att dela ut Det händer till samtliga sockenbor
Kyrkerydstatus allmänt:
 Hans Olsson ska besöka Kyrkeryd
 Sockenlaget har hjälpt till med diverse underhåll på Kyrkeryd
 Hembygdsföreningen kan tänka sig att överlämna/sälja nuvarande förråd till
sockenlaget och sedan (tillsammans med Sockenlagt) bygga ny försäljningsbod.
 En del av de stolar och bord som finns i Attsjö kan då flyttas till friggeboden.
 Vi ordnar en inventeringsdag i friggeboden, Sven bjuder in [9].
 Framtagning av uthyrningsskylt i boden.
5. Komposten vid majbrasan
Frågan har uppstått om att flytta kompostjorden till pulkabacken. En lösning är att betala en
summa för att schakta undan jorden och ifall Sockenlaget kan vara med att finansiera med
3000:-. Sockenlaget beslutar att vi bidrar med 3000:- i syfte med att upprusta av pulkabacken.
Återställande av komposten ligger inte i Sockenlagets intresse.
6. Höstmöte
Söndagen den 16 November i Församlingshemmet.
Punkter: Info om asfaltering av isbana, presentation av Hjärtstartaren och utbildningsdag,
diskussion kring sockenlaget och årliga aktiviteter. Björn ordnar utskick helgen v42 [10] och
bokar lokal.
7. Övriga punkter
7.1. Bänkar runt elljusspåret
Vi kan börja med en inventering [11] samt höra med FIF (samverkan), därefter ordna med en
fixardag [12] på våren för upprustning av bänkar samt grillplats vid isbanan.
7.2. Kommunikation
Sven och Björn undersöker möjligheterna med en Facebook-sida för Furuby Socken [13].
8. Nästa styrelsemöte tar vi efter höstmötet (omkring kl 17) den 16 november med fokus på
vidareutveckling av sockenlaget.
9. Ordförande förklarar mötet avslutat.
Furuby 2014-09-13
…………………………………..
Björn Nilsson
Sekreterare

…………………………………..
Anette Gustavsson
Protokolljusterare

