Protokoll från årsmötet med Furuby Sockenlag
2017-03-05 Församlingshemmet Furuby

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
Tobias Gredemark öppnade mötet som är behörigt utlyst. 17 personer är närvarande.

2. Fastställande och godkännande av dagordning
Dagordningen (bilaga 1) godkändes med följande tillägg och därefter uppdaterad.
 Stavfel i dagordning och verksamhetsberättelse noterades och korrigerade versioner
bifogas protokollet.
 Kap 11.5 Trafiksituationen
 Kap 11.6 Uppfräschning lilla lekplatsen
 Kap 11.7 HLR-skyltar
 Kap 11.8 Belysning stora lekplatsen
 Kap 11.9 Belysning elljusspåret

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna
Årsmötet valde följande personer till dessa poster:
Ordförande
Tobias Gredemark
Sekreterare
Björn Nilsson
Justerare
Gudrun Holmberg och Maria Carlsson

4. Års- och revisionsberättelser
Tobias Gredemark presenterar styrelsen kort och läser upp verksamhetsberättelsen för 2016
(bilaga 2).
Anette Gunnarsson sammanfattar ekonomisk rapport (bilaga 3). Inkomster under året 41,165 kr
Utgifter under året 32,263 kr resultat: 8,902 kr. Kassa vid årets slut: 2,372 kr och bankkonto
vid årets slut: 80,092 kr (summa: 82,464 kr).
Tobias presenterar även revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 4) som rekommenderar att
styrelsen får full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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6. Motioner och propositioner
Två propositioner finns till handa (bilaga 6):

6.1

Proposition från Sockenlaget: Styrelsen vill på årsmötet föreslå bildandet
av ”Furuby Nya Byalag” med ansvar för festligheter i byn för att
Sockenlaget kan fokusera på operativa frågor inom socknen.

Här följer lite sammanfattade mötesanteckningar då diskussionen blev lång.
Flera personer har synpunkter på namnet Byalaget då det finns idag och har gamla anor. Dock
har det en annan inriktning än vad som förslaget efterfrågar.
En festkommitté är något som föll i god jord. Då de båda huvudfesterna lockar ungdomar och
barn är det viktigt att vi får in yngre föräldrar som ofta närvarar och kan hjälpa till.
Jämför man med tex Kåresta Byalag så har det tagit tid att få till ett generationsbyte,
festkommittén har en viss budget men syftet är att verksamheten i princip ska gå med
nollresultat. Dessutom kan de olika byafesterna mer öppnas upp för andra sockenbor.
I Attsjö byalag så planerar man vilka aktiviteter som ska göras under året och vilka personer
som vill vara med att ordna dem.
Syftet med Sockenlaget är ju dock att vara en paraplyorganisation över andra föreningar med
fokus på andra frågor än fester, men ett byalag kan dra det som rör Furuby. Annars går mycket
tid på sockenlagets styrelsemöte för furubylokala frågor. Ett nystartat Byalag skulle kunna få
en positiv respons. Det är viktigt att det finns en tydlig instans om man tex vill anordna en
cykelfest.
En festkommitté kan te sig mindre formell än sockenlaget då man drar i helt olika
frågeställningar. Det vore enklare att ordna en kommitté under styrelsen istället för att ordna en
ny förening. Deltagare från olika byar är lämpligt.
Sedan diskuterades huruvida midsommarfirandet och valborg är en sockengemensamma fester
eller furuby fester. Oavsett vad så kan det anordnas av Furuby, såvida man inte återupptar
traditionen att rotera midsommarfirandet mellan olika byar. Midsommar är också en dag som
folk firar på olika sätt på olika ställen, medan Valborg har blivit en stor folkfest som också drar
folk utanför socknen.
Om en omorganisation ska till så måste vi se över stadgarna.

Årsmötet beslutar att starta en Aktivitetskommitté under sockenlaget samt att
Styrelsen får formera denna kommitté (samt att det ska ingå representanter från
samtliga 5 byar).
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6.2

Proposition från styrelsen: Styrelsen önskar att från årsmötet få mandat
att ekonomiskt stödja utvecklingsaktiviteter i Furuby socken som
genomförs av andra föreningar än Furuby Sockenlag.

Tanken är att andra föreningar som har bra idéer, men behöver ekonomiska medel, ska kunna
bli beviljade detta om det är till gagn för hela socknen. Bidragssökande måste uppfylla fyra
krav:
 Ansökande förening ska uppfylla gängse krav på föreningsverksamhet
 Utvecklingsaktiviteten ska vara belägen inom Furuby sockengräns
 Utvecklingsaktiviteten ska vara till gagn för Furuby socken och dess innevånare
 Ekonomiskt stöd medges endast för inköp av specificerad vara eller tjänst
Styrelsen vill att årsmötet sätter ett tak för utvecklingsaktiviteter, förslagsvis 15,000 kr för
2017. Och, som det påpekas på årsmötet är det viktigt att styrelsen får in redovisning/attest på
utbetalda medel.

Årsmötet beslutar att ge Styrelsen mandat för detta.

7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2017
Tobias Gredemark går igenom verksamhetsplan 2017 (bilaga 5).

Årsmötet beslutar att föreslagen verksamhetsplan gäller.

8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd
Föregående år gällde en årsavgift på 100 kr/hushåll samt 80 kr/enskild person och betalning
senast en månad efter utgivning av Det händer i Furuby

Årsmötet beslutar att behålla samma avgift som föregående år.

9. Val av styrelseledamöter
Maria berättar att valberedningen har haft det svårt att få tag på intresserade personer. Följande
personer valdes till respektive poster:
Vice Ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
En ledamot (2 år)
Två revisorer (1 år)
En revisorssuppleant (1 år)
Tre personer i valberedningen (1 år)
Val av redaktion till "Det händer i
Furuby" (1 år)

Vakant
Björn Nilsson
Rickard Olbrant
Göran Svensson och Anna Bengtsson
Britt-Marie Svensson
Vakant
Birgitta och Christer Estberg samt Harald Leandersson.

Årsmötet beslutar att hänskjuta valet av valberedning till höstmötet.
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10. Firmatecknare
Årsmötet beslutar att Tobias Gredemark samt Anette Gunnarsson var och en för sig
och i föreningen agera firmatecknare.

11. Övriga frågor
11.1 Utgivning av ”Det händer i Furuby Socken”
Vi har 163 betalande medlemmar (samt två hedersmedlemmar). På årsmötet kom fram förslag
på att även dela ut 40 ex till landsbygdsutvecklaren samt 15–20 ex för utdelning på kommunen.

Årsmötet beslutar att trycka upp 250 ex för utdelning till betalande medlemmar samt
andra lämpliga mottagare.
Anette Gunnarsson påminner än en gång att det är viktigt att meddela adress vem som betalar
in. På frågan om att sälja lösnummer så får man betala medlemskap.

11.2 Utlämningsställe för paket (Post Nord)
Notera att nytt postnummer/postort gäller från och med 6 mars. Birgitta Estberg föreslår att
sockenlaget skriver ihop en skrivelse om vad socknen tycker angående utlämningsställe. Idag
gäller fortfarande Hovmantorp som utlämningsställe, men då vi har ett nytt postnummer så
finns möjligheten att ändra detta.

Årsmötet beslutar att Styrelsen utreder hur många som vill byta utlämningsställe
samt driva den frågan mot PostNord.
11.3 Vindkraftsparken i Lysteryd
Klas Bronvall rapporterar att ett beslut kommer tidigast i maj 2017 och att för närvarande är det
inte mycket nytt. Personligen skulle Klas bli förvånad att det skulle gå igenom. Kalmar
Länsstyrelse har dock sista ordet.

11.4 Asfaltverket och Bergtäkten
Det finns en oro i socknen kring miljö och hälsoaspekterna. Dels buller men även utsläpp/lukt.
En fråga uppkom om man kan göra mätningar vid olika tidpunkter på dygnet för att kunna
analysera utsläppen då trafiksituationer är låg. Dessutom kan det vara behov av ett nytt möte
med asfaltverket för att reda ut saker och ting.
Sockenlaget har tidigare i år överklagat miljödomstolens beslut om utökad asfalttillverkning
och drifttider vid bergtäkten i Furuby. Miljödomstolen vill dock att sockenlaget kan förklara sig
att ha rätten att överklaga och representera furubyborna och företräda miljöfrågor.
Årsmötet menar att miljö/hälsa ingår i sockenlagets stadgar. Tobias Gredemark skickar därför
in stadgar och medlemsmatrikel till Miljödomstolen senast 6 mars.
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11.5 Trafiksituationen
Rickard Olbrant Hastighetsskylten "Din fart" kommer att komma upp i april 2017 mellan
Fägrevägen och Kårevägen och den kommer vara uppe i två veckor.
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1.6

Uppfräschning lilla lekplatsen

Gudrun Holmberg skrev 2016 ihop en skrivelse om att fräscha upp lilla lekplatsen. En siugrupp
har kommit upp men vad som händer sen? Gudrun skickar in ännu en ansökan om målarfårg.
Lekplatsen är i alla fall godkänd"

11.7 HLR-skyltar
Gudrun Holmberg saknar en skylt om hjärtstartare vid badplatsen. Oklart om vi har skyltar
eller måste skaffa nya. Dessutom bör det finnas en skylt vid ingången till klubbstugan samt en
mellan kyrkan/florsamlingshemmet (tex anslagstavlan). Detta är sen tidigare en åtgiirdspunkt i
sockenlaget.

11.8 Belysning stora lekplatsen
Anna Bengtsson undrar om det fanns möjlighet att få upp belysning på stora lekplatsen?
Speciellt på vintern är det väldigt mörkt. Anna tar fram en skrivelse till kommunen tillsammans
med styrelsen

11.9 Belysning elljusspåret
Anna Bengtsson undrar även om det går att f?irdigställa belysningen runt spåret? Dagens
lösning är skänkt från I1l. Kommunen har ansvar fiir skötseln och elen. Tom Malinen har via
FIF jobbat mot Kulturffritid (Peter Lindal) och svaret var att vi inte fiir vidare hjälp med detta.

12. Avslutning

Ordfiirande forklarar mötet avslutat och delade ut blomsterkvastar till Christer & Birgitta
Estberg, Allan Karlsson, Daniel Friberg, Maria Carlsson, Harald Leandersson samt
Sockenlagets styrelse.

Tobias Gredemark
Ordforande

Maria Carlsson

drun Holmberg
515

Bilaga 1

Dagordning Årsmöte Furuby sockenlag 2017
Furuby församlingshem, 5 mars 2017
1.

Mötets öppnande och behöriga utlysande

2.

Fastställande och godkännande av dagordning

3.

Val av ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare för årsmötet

4.

Års- och revisionsberättelserna

5.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.

Motioner, propositioner, samt förslag som från styrelsen hänskjutits till årsmötet
6.1.

Styrelsen vill på årsmötet föreslå bildandet av “Furuby Nya Byalag” med ansvar för
festligheter i byn för att Sockenlaget kan fokusera på operativa frågor inom socknen.

6.2.

Styrelsen önskar att från årsmötet få mandat att ekonomiskt stödja utvecklings- aktiviteter i
Furuby socken som genomförs av andra föreningar än Furuby Sockenlag.

7.

Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2017

8.

Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd
Förslag: Oförändrad 100 kr/familj och 80 kr/enskild person betalas senast månaden efter utgivning av
“Det händer i Furuby socken”

9.

Val av
9.1.

Vice ordförande (nyval 2 år)

9.2.

Sekreterare (2 år)

9.3.

Ledamot (2 år)

9.4.

Två revisorer (1 år)

9.5.

En revisorssuppleant (1 år)

9.6.

Tre personer till valberedning (1 år)

9.7.

Redaktion till “Det händer i Furuby socken” (1 år)

10.

Firmatecknare

11.

Övriga frågor

12.

11.1.

Utgivning av “Det händer i Furuby socken”

11.2.

Utlämningsställe för paket (Post Nord)

11.3.

Vindkraftparken Lysteryd

11.4.

Asfaltsverket

11.5.

Trafiksituationer

11.6.

Uppfräschning lilla lekplatsen

11.7.

HLR-skyltar

11.8.

Belysning stora lekplatsen

11.9.

Belysning elljusspåret

Avslutning

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse Furuby Sockenlag 2016
Styrelsen har under 2016 bestått av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Byrepresentant Kårestad:
Byrepresentant Attsjö:
Byrepresentant Furuby:

Tobias Gredemark
vakant
Björn Nilsson
Anette Gunnarsson
Rickard Olbrant
Angelica Dahlberg
Klas Bronnvall
Jan och Kerstin Thörn (har ej deltagit)

Redaktion:

Birgitta Estberg, Christer Estberg, Harald Leandersson

Under verksamhetsåret 2016 så har styrelsen träffats tre gånger. Det har i första hand handlat om
planering och uppföljning av årets aktiviteter och arbetspunkter.
Årsmöte hölls i församlingshemmet 6 mars 2016 med ett 20-tal deltagare.
Ansökan om bya- och kaffepeng lämnades in och bifölls. Totalt 15 000 kr erhölls från Växjö kommun.
Kommunen arrangerade FURUBY Direkt där Sockenlaget och ca 80 sockenbor deltog.
Årsboken “Det händer i Furuby socken” delades ut till alla betalande medlemmar 2016.
Valborg firades traditionsenligt vid Kyrkeryd med bland annat vårtal, fikaförsäljning, bollkastning,
kören och avslutande fyrverkeri.
Sockenlaget författande ett yttrande med miljöfokus om Ändring av tillstånd avseende
täktverksamhet och asfaltsproduktion på fastigheterna Furuby 5:11 och Furuby 5:14.
Ett begränsat Midsommarfirande genomfördes vid Kyrkeryd.
Styrelsen har sedan våren -16 följt Hembygdsföreningen Hovmantorp-Furuby utvecklingsprojekt
avseende Kyrkeryd. Hembygdsföreningen ansökte om ett bidrag på 5000 kr för att täcka kostnader
för planering och projektering. Styrelsen biföll ansökan på decembermötet då projektet bedöms att
vara till nytta för socknen utveckling.
Furuby 2017-03-02

Tobias Gredemark, ordförande

Ekonomisk sammanställning av verksamhetsåret 2016

Bilaga 3

Behållning vid årets början
Kassa
2831
Bank
70481,52
Fordring
250
Summa
73562,52
Inkomster under året 2016
Aktiviteter
Medlemsavg
Div
Summa

Diverse inkomster
6265
16140
18760
41165

Utgifter under året 2016
Aktiviteter
Det händer
Div
Adm
Möten
Summa
Resultat
Behållning vid årets slut
Kassa
Bank
Fordring
Summa
UB-IB

Byapeng
Uthyrning möbler/tält
Annonsintäkter
Summa

15000
510
3250
18760

Diverse utgifter
7839
13112,5
7311,5
858
3142
32263
8902

2372
80092,52
0
82464,52
8902

Blommor till farthinder
Sittbänk till pulkabacken
Gåva till avgående ordförande
Domänavgift
Bidrag, Hovmantorps hembygdsförening
Summa

958
600
391
362,5
5000
7311,5

