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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2015-06-11
Närvarande: Sven Olsson, Björn Nilsson, Anette Gunnarsson, Christer Estberg

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Mötesdagordningen, som definierades på mötet, godkändes.

3. Till justerare valdes Anette.

4. Planering Midsommar
Tider: stången kläs kl 14, dans börjar kl 15, slutar ca kl 16. Tips! Ta med kokt kaffe tidigast kl
13. Samling kvällen innan kl 18 för uppställning.
Vem
Sven
Björn
Sven
Björn
Anette
Anette
Björn
Björn
Björn
Rickard
Sven
Christer

Vad
Klippa gräset
Inköp 2 backar dricka, saft, smaksatt bubbelvatten, ev kaka (fika)
Inköp (korv) kycklingkorv, 40xKorvbröd, ketchup/senap
Inköp priser till lotterier
Ansvarig för Bollkastning (två personer)
Ansvara för Midsommarstång och lövning (Kurt J och Kristina L)
Inköp priser till chokladhjul, bollkastning
Affischer
Ordna fram Dannes marknadsstånd.
Boka spelemän (Lena B och Roland H)
Boka hoppborg samt hitta ”vakt”.
Hitta lotteriförsäljare (ett vuxen och ett barnlotteri) => Sven
Gärna två säljare att bytas vid på chokladhjulet => Birgitta E
Korvförsäljare => Christer E

Styrelsen kan söka hjälp till försäljningsstationerna via sociala medier.
Vi kan även ta med extra ”Det händer…” till försäljning.
5. Nästa steg Bergtäckten
Christer rapporterar från samrådsmötet med Sune Carlssons. Bergtäkten representerades av ca
15 personer men endast tre övriga personer kom på mötet (dessa representerar dock varsin by i
socknen). En konsult från WSP höll i mötet. Christer berättade om ljud och lukt som sprider sig
kring byarna på morgonen vilket Bergtäkten inte kände till. Ytterligare två personer hade
synpunkter direkt till konsulten, men detta kom tyvärr inte upp på samrådet. Bergtäkten tog
emot synpunkterna från mötesdeltagarna och med en viss förvåning då de inte kände till
störningarna tidigare. Den 26 Juni ska samrådssvar vara Bergtäkten till handa som i sin tur
kontaktar Länstyrelsen.
Vad som händer nu är att Christers team tar fram samrådssvar men tar gärna emot fler
synpunkter. Christer tar med lite noteringar att visa upp på Midsommar. Björn kan
sammanställa läget och lägga ut information på internet.

sid 2 av 2

6. Uthyrningstält
Vi behöver gå igenom läget med tälten. Sven bjuder in. Dessutom måste vi hitta plats för våra
10 bord och 60 stolar. Björn lägger ut en förfrågan om någon kan hyra ut plats för dessa.
7. Övriga frågor
7.1. Hemsidan
Björn föreslår att förenkla informationshanteringen av nuvarande hemsida furuby.se i och med
att vi har en facebook-sida. Ett förslag är ju att behålla furuby.se (för att lagra dokument) men
att den direkt länkar vidare till facebook-sida.
8. Datum årsmöte och styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte planeras SPF Tranan i början av september.
9. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2015-06-11

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

…………………………………..
Anette Gunnarsson
Protokolljusterare

