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Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2016-01-25
Närvarande: Sven Olsson, Björn Nilsson, Klas Bronnvall, Christer Estberg, Jan & Kerstin Thörn

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Mötesdagordningen godkändes.

3. Till justerare valdes Kerstin.

4. Uppföljning av actionpunkter.
- Siv&Alf Knutsson har tillgång till en ladugård. Långsiktigt vore det bra att få dit stolar &
bord till Kyrkeryd => På sikt vill vi få in dessa i Kyrkeryd.
- Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag (friggeboden och tälten) => nytt försök
senast april.
- Asfaltera grusbanan, kräver kommunens tillstånd, asfalt kan vi nog ordna. Men vi kanske
ska lägga ut på en annan person. => då intresset inte är så stort så lägger vi detta på is.
- Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på
alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? => hastighet & välkomstkylt tas upp
med kommunen i samband Furuby direkt.
- Kan vi få fram en ny person som gärna hälsar nyinflyttade (Furuby) välkomna? => vi
vill gärna se att detta blir av.
- Vi planerar lördag 21 november för en förutsättningslös frukostträff (Björn kollar
församlingshemmet) => det har inte blivit av och utgår därför.
- Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig
Sita till det hela och granarna? => någon får dra detta och ta det på Furuby direkt.
- Rensa i byn, fixa bänkar och ordna kring pulkabacken. Kan vara en idé till
samverkansträffen. Byalaget har rensat byn under lång tid, men detta borde vara en mer
allmän angelägenhet.=> Furuby direkt
5. Nya actionpunkter
5.1. Inför årsmötet
Datum: 6 Mars kl 15:00
Verksamhetsberättelse: Sven tar fram ett förslag och cirkulerar det i styrelsen.
Verksamhetsbeskrivning: Sven tar fram ett förslag och cirkulerar det i styrelsen.
Inköp av blommor: Styrelsen, Redaktionen, Allan, Lena & Roland, Danne, Maria C
Semlor: Inköp 30st (Sven hämtar)
Lokal: Björn bokar
Utskick: Björn fixar
Ämnen: Info om vindkraft, furuby direkt, ”furuby-fonden”
5.2. Inköp av ”bänkbord”
Styrelsen beslutar att köpa in begagnat bänkbord för placering vid pulkabacken (vintertid) och
Kyrkeryd (sommartid).
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6. Övriga frågor
6.1. Vindkraft
Mer info på årsmötet.
6.2. Asfaltsverk
Inte mycket nytt. Mer info på årsmötet.
6.3. Landsbygdsutveckling
Den 14 Mars kl 18:30 informationsmöte i Dädesjö kring Landsbygdsutveckling. Inget beslut på
vem som representerar Furuby Sockenlag.
6.4. Furuby Direkt
18 april hålls direktmöte i Furuby. Innan dess vill Therése Friman ha ett möte med
representanter från sockenlaget. Sven tar fram några datumförslag i mars (då nya styrelsen kan
delta).

7. Nästa möte planeras av ny ordförande i mars/april.

8. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2016-01-31

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

…………………………………..
Kerstin Thörn
Protokolljusterare

