sid 1 av 2

Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2015-04-11
Närvarande: Sven Olsson, Björn Nilsson, Klas Bronnvall, Christer Estberg, Rickard Olbrant

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Mötesdagordningen godkändes.

3. Sockenlagets styrelsemedlemmar presenterades.

4. Till justerare valdes Sven.

5. Planering valborg:
Vem
Danne
Sven
Sven
Björn
Sven
Sven
Angela/Anette

Vad
Inköp för fyrverkerier
Inköp av 12st facklor
Ev. kolla vem som kan hålla vårtal
Kolla om kören kan sjunga
Fråga Danne om marknadsstånden
Anmäla Valborgsfirande till SMP
Inköp 2xbullens korv, kaffe/te, 2 backar läsk, saft, chokladhjulsvinster,
lotterivinster (1 vuxen och 1 barn), lotteriringar? och
bollkastningsvinster
Björn
Framtagning affischer och uppsättning på anslagstavlor
Tobias
Eldansvarig
Tobias?
Förbereda vattenpost (bajonettfattning) och brandslangar
Tobias?
Anmäla eldning samt hålla koll på eventuellt eldningsförbud
?
Ansvariga korvförsäljning
?
Ansvariga lotterier
?
Ansvariga chokladhjul
?
Ansvariga bollkastning
Rickard
Klippa gräsmatta
Alla
Träffas att rigga tält och ev grilla dagen innan (från kl 1800) samt
nedrivning dagen efter.
Styrelsen kan söka hjälp till försäljningsstationerna via sociala medier.
6. Planering inför utbildning av hjärtstartare:
[1] Björn kollar med Ron angående komplettering av skyltar.
[2] Angela & Björn kollar datum för utbildning, förslag 10 maj. Ingår utbildning priset? Vilken
gruppstorlek är lämplig? Vad gäller för ytterligare ett utbildningstillfälle?
7. Asfaltering av isbanan.
Britt-Marie kollar vad som kommer hända med stora grusplanen. Vi avvaktar svar.
8. Inventeringsdag i friggebod och friluftsytor inför fixaredag.
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Syftet var att inventera friggebod, spåret och pulkabacken för att ta fram förslag på åtgärder till en
fixaredag. Hembygdsföreningen är positiva till en fast salubod och ev med förvaring. Finansiering
och användningsområde får diskuteras. Den gamla friggeboden skulle Sockenlaget kunna använda
som förråd. [3] Sven mailar ut förslag på inventeringsdag.
9. Föreläsning med boktema.
Björn pratar med Gudrun när i tiden det skulle passa. Vill vi köra i vår/sommar så kan vi lägga ut
en intresseanmälan.
10. Övriga frågor:
10.1. Fråga om namnet på Furuby Vindkraft.
Sockenlaget föreslår att Furuby Byalag drar i denna fråga då det berör Furuby by och inte en fråga
för hela socknen.
10.2. Extra Stolar/bord från Attsjö,
De extra bord och stolar som inte kan förvaras i Attsjö får inte plats i Kyrkeryd idag. [4] Styrelsen
kan höra sig för om det finns någon förvaringslokal (ladugård eller dyl) i Furuby.
11. Datum årsmöte och styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte planeras SPF Tranan den 30 maj kl 09:00.
12. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2015-04-16

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

…………………………………..
Sven Olsson
Protokolljusterare

