Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag
2015-03-01 Församlingshemmet Furuby
1. Mötets öppnandes av ordförande Sven (total närvarade ca 20 personer) och mötet var
behörigt utlyst.
2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes.
3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna resulterade i följande:
Ordförande Sven Olsson
Sekreterare Björn Nilsson
Justerare
Olle Soprani och Daniel Friberg
4. Sven presenterar styrelsen kort och läser upp verksamhetsberättelsen för 2014, se bilaga 2.
Sven sammanfattar ekonomisk rapport, se bilaga 3. Inkomster under året 31,486:- Utgifter
under året 39,578:- resultat: -8,092:- Kassa vid årets slut: 3,396:- och bankkonto vid årets
slut: 65,391:- (summa: 68,787:- ). Revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 4)
rekommenderar att styrelsen får full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.
5. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
6. Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen.
7. Sven går igenom verksamhetsplan 2015 (bilaga 5).
8. Årsavgift.
Årsmötet beslutar att behålla samma avgift som föregående år (100 kr/familj samt 80
kr/enskild person).
9. Val av styrelseledamöter
Vice Ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
En ledamot (2 år)
Två revisorer (1 år)
Revisorsuppleant (1 år)
Tre personer i valberedningen (1 år)
Val av redaktion till "Det händer i
Furuby" (1 år)

Angela Wallin
Björn Nilsson
Rickard Olbrant
Lars-Göran Aidenmark och Orvar Källsand
Britt-Marie Svensson
Maria Carlsson, Daniel Friberg samt en vakans
Christer & Birgitta Estberg
samt Harald Leandersson

10. Firmatecknare.
Sven Olsson samt Anette Gunnarsson valdes av årsmötet att var för sig kunna agera
firmatecknare.
11. Det händer i Furuby
Birgitta har tagit emot diverse underlag och det återstår en del redaktionellt material.
Manusstopp är i slutet på mars och trycket görs i Billa.
[1] Årsmötet beslutar att skicka ut ett ex till samtliga boende i socknen 2015.
[2] Styrelsen får författa en skrivelse som beskriver sockenlagets roll och skickas med
boken.
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Ambitionen bör vara att sockenlaget ska kunna hälsa nyinflyttade välkomna och informera
om verksamheten och medlemskap.
12. Övriga frågor
På höstmötet fick Maria Carlsson i uppdrag att lämnat in skrivelse angående eget
postnummer. Detta är gjort och ärendet tas upp i april.
På höstmötet fick Britt-Marie uppdrag att kika på skyltning. Byalaget ska skaffa in 3 par
30-skyltar på östra vägen.
Rickard Olbrant meddelar även att automatiska vägskyltar är på gång på byvägen.
Britt-Marie Svensson meddelar att den stora grusplanen inte kommer användas av FIF
mer. Konsekvenserna kan tas upp i samverkansträffarna.
12.1 Föreningssamverkan
Britt-Marie Svensson anmäler sig som byalagsledamot för Furuby. Under åren har det varit
svårt att få reda på vilken ledamot som kommer från respektive byalag. Byalagen ska dock
själva rapportera till sockenlaget vilken ledamot som ska representera respektive byalaget.
12.2 Hjärtstartare
Hjärtstartaren levereras den 16 mars och då hålls en introduktion. Vidare utbildning får
komma senare. Viktigt är att FIF underrättas snarast.
12.3 Vindkraftsplanerna
Lillemor Blanc (ledamot) och Klas Bronnvall (ordförande) presenterar sig och informerar
om vindkraftsplanerna och den ideella förening de representerar.
Informationen är delvis samma som presenterades som på Höstmötet 2014-11-16 men
kompletteras med nyheter, bla det att HS-Kraft bjudit till öppet hus i Oxmuseet 2 mars,
vilket föreningen ska närvara på.
Frågor som diskuterades var bland annat:
- Vem får egentligen tillgång till elen som produceras?
- Vad händer om vindkraftsbolaget går i konkurs?
- Vad kommer hända med fastighetspriserna i området?
- Hur kommer en utrangering av kraftverken att ske?
- Hur hanteras de stora fundamenten efter nedmontering?
- Hur kommer tornens (blinkande) röda ljus att upplevas
- Varför förekommer det så olika uppgifter om markägarens ersättning?
- Vad mer för verksamhet kan komma att upprättas om vindkraftsparken blir verklighet?
- Har försvarsmakten synkpunkter på högre vindkraftverk?
- Vad är tornens stomme tillverkat av, är det ens återvinningsbart material?
- Vad gäller kring försäkringar mot ev skador orsakade från vindkraftverken?
- Hur förhåller sig LIS-planerna mot en vindkraftspark?
Vissa saker kunde konstateras:
- Det är markägaren som initierat vindkraftsplanerna
- Runt tornen är det tänk att det ska finnas en skyddzon med en radie på 500m från tornet.
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HS-Kraft har ett antal parker på gång runt om i Sverige, se på deras hemsida
www.hskraft.se
Ny Teknik har även haft artiklar kring HS-Kraft
Nu så är det länsstyrelsen som har projektet, samrådet 3/2 har ett diarienummer hos
Länsstyrelsen i Kronoberg (Anna Dahlin).
Länsstyrelsen i Kalmar ska ta över ärendet pga tidsbrist på länsstyrelsen i Växjö.
Per Fogelström/Miljö & hälsa är kontaktpersonen på kommunen
Åk gärna till Lemnhult för att få en känsla av vindkraftsparken där.
Föreningen har även kontaktat en oberoende bullermätning, dessa mätningar visar på
högre buller (ca 10%) än vad HS-Kraft angett, vilket bla kan bero på att man räknat på
olika nyttjandegrad på vindkraftsverken, det beror givetvis även på miljö och klimat.
Fram tom 20 mars kan man skicka in skriftliga synpunkter till HS-Kraft.
Efter detta kommer HS-Kraft samla ihop mer information och ta fram bygglov och
miljökonsekvensbeskrivning, vilket kan ta upp till 2 år.
Föreningen kommer ta en träff om ca två veckor.
Energrin från vindkraften ska enligt planerna transporteras till Lessebo via nedgrävd
kabel.
Information bör göras tillgänglig via sociala medier.
Britt-Marie Svensson tar en plats i styrelsen och representerar därmed även Furuby i
föreningen.

13. Ordförande förklarar mötet avslutat och delade ut blomesterkvastar till Brigitta Estberg,
Allan Karlsson, Daniel Friberg, Harald Leandersson samt till styrelsen.

………………………………………
Björn Nilsson
Sekreterare

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

…………………………………………
Olle Soprani
Justerare

…………………………………………
Daniel Friberg
Justerare
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Dagordning Årsmöte Furuby Sockenlag 2015

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande.
2. Fastställande och godkännande av dagordningen.
3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare för årsmötet.
4. Ars- och revisionsberättelserna.
5. Fråga om ansvarsfrihet för s§relsen.
6. Motioner och propositioner, samt förslag som av s§relsen hänskjutits
7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2015.
B.

till årsmötet.

Fastställande av årsavgift, samt tidpunkten då avgiften ska vara erlagd.
(Förslag: Oförändrat 100 krlfamilj, 80 kr/enskild person betalas senast en månad efter utgivning av Det
händer...)

9.

Val av

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Vice ordförande (2 år)

Sekreterare (2 år)
En ledamot (2 år)
Två revisorer (1 år)
En revisorssuppleant (1 år)

Tre pbrsoner till valberedning (1 år)
Redaktion "Det händer i Furuby socken" (1 år)

10. Firmatecknare.
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1. Det händer i Furuby Socken.

12. Övriga frågor

12.1 Föreningssamverkan.
12.2 Vindkraftsplanerna i Lysteryd.
13. Avslutning.

Liloso

Verksamhetsberättelse Furuby Sockenla g
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Under verksamhetsåret 2014 sä har styrelsen träffats fyra gånger. Det har i första hand
handlat om planering och uppföljning av årets aktiviteter och arbetspunkter, men diskussioner
har även förts gällande utveckling av sockenlaget.

Arsmöte hölls i församlingshemmet 16 mars 2014 med ett 20tal deltagare.
Valborg firades traditionsenligt vid Kyrkeryd med bland annat vårtal, fikaförsäljning,
bollkastning och avslutande fyrverkeri.
Midsommarfirandet gick även det av stapeln vid Kyrkeryd.
Under ledning av några eldsjälar i Hembygdsföreningen så rustades Kyrkeryd upp med
målning, röjning av sly mm. Sockenlaget var med på ett hörn och fick bland annat möjlighet
att sortera och städa i friggeboden.
16 november så hölls höstmötet i församlingshemmet. Där diskuterades bland annat eventuell
asfaltering av lilla grusplanen i Furuby, trafiksituationen på olika platser i socknen samt att det
informerades om vindkraftsplanerna i Lysteryd.

Furuby 2015-01-31
Sven Olsson, ordförande
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Bilaga 3
Ekonomisk sammanställning verksamhetsåret 2014
Behållning vid årets
början
Kassa
Bank

4951
71 929,07
76 880,07

Aktiviteter
Medlemsavg
Div

12 916,00
15 620,00
2 950,00
31 486,00

Summa
Inkomster under året
2014

Summa
Utgifter under året
2014

Summa diverse intäkter: 2950:Aktiviteter
Det händer
Div
Adm
Möten

Summa

14 286,55
13 216,25
7 852,75
1 406,00
2 817,00
39 578,55

Resultat

- 8 092,55

Behållning vid årets
slut
Kassa
Bank
Summa
UB-IB

Diverse intäkter:
Annonser: 2500:Uthyrning möbler: 450:-

3 396,00
65 391,52
68 787,52
- 8 092,55

Diverse utgifter:
Pulkabacken: 3000:Farthinder/blomlådor : 3000:Plantering till blomlådor: 941:Gåvor till avgående Ordförande
Angela Wallin, och Vice Ordförande
Tobias Gredemark 498:Övriga utgifter: 413,75:Summa diverse utgifter: 7852,75:-
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Verksamhetsprogram Furuby sockenlag 2015

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ansökan om "Byapeng" från Växjö kommun
Utgivning av "Det händer i Furuby socken"
Valborgsfirande
Fixardag där vi hjälps åt att öka trivseln i utemiljön
Samverkansträff och grillkväll med andra föreningär inom socknen
Midsommarfirande
Barnens dag
Höstmöte med föreläsning
Fortsatt arbete i frågor för socknens bästa

o
o
o
o

Gång- och cykelväg från busshållsplatsen i Furuby

Asfaltering av lilla grusplanen i Furuby
Eget postnummer för Furuby socken

lnköp och utplacering av hjärtstartare
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