sid 1 av 4

Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2017-04-10
Närvarande: Angelika Dahlberg Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Rickard Olbrant,
Dennis Knutsson

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Mötesdagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Rickard.
4. Uppföljning av gamla actionpunkter.
-

-

-

-

-

Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag (friggeboden och tälten) => Tobias
kallar till dag i april 2017.
Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på
alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? => Christer har pratat med
trafikverket och det är besvärligt att få till. Angående hjärtstartarskylten får vi sätta en
skylt på kommunens gatuskyltsstolpe (om vi visar hur den ser ut). Christer ordnar detta.
Han väntar på skyltar från Angela.
Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig
Sita till det hela och granarna? => Styrelsen får följa upp vad som lovades från Furuby
Direkt. => Inga svar från kommunen. Tobias kan skicka ut påminnelse till ansvariga. =>
På sikt kommer återvinningsstationen i Furuby att försvinna och ersätts med nya kärl till
hushållet med början på hösten 2019. Vid Furuby Direkt så skulle landsbygdsutvecklaren
ta upp detta, Tobias får följa upp det spåret.
Rensa i byn, fixa bänkar runt spåret 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. => Tobias pratar med Furuby byalaget. => Enligt byalaget så har
dom städat tidigare men för att göra det på rätt sätt krävs det följebil etc (arbete på väg)
=> Rickard ringer och kollar med trafikverket vad vi kan göra.
Inplanering av nytt övningstillfälle för HLR => Tobias har pratat med en instruktör som
gärna ställer upp. Styrelsen får bestämma ett datum. Björn kollar med Ron om
möjligheten att ta det på Furubydagen.
Rickard kollar läget med hastighetsskylt => kommer i mitten på april.
Christer har kontaktat pensionärsföreningen om bänkarna, och dessa är positiva till att
hjälpa till.

Inga öppna punkter från förra styrelsemötet 2017-01-23.
Punkter från årsmötet behandlas vid punkt 10.

5. Information från byarna
Kårestad: Inte mycket nytt. Årsmötet i byalaget har hållits, Angelika Dahlberg omvald som
sockenlagsrepresentant. Ny ordförande Carolina Fransson.
Attsjö: ingen representant närvarande.
Furuby: Årsmötet hölls i november.
Västorp & Fägerstad: ingen information

6. Bidragsansökan från Byliv Furuby Socken, BFS (bilaga 1)
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Styrelsen anser att samtliga kriterier uppfylls. Dock vill vi inte bevilja en så stor del av
bidragsbudgeten direkt. Styrelsen beslutar att betala ut 5,000 SEK till BFS. Anette betalar ut tom
sista april. Tobias meddelar utfallet.

7. Representation från sockenlagets styrelse i Kyrkeryd-projektet
Christer Estberg behöver en representant från sockenlaget som projektdeltagare. Styrelsen kan
tyvärr inte namnge en person som åtar sig detta. Tobias Gredemark meddelar projektets ordförande
detta.

8. Luftmätning av utsläpp från asfaltsverket
Styrelsen kan börja undersöka frågan med tex Miljö & Hälsa. Tobias Gredemark undersöker
kontaktpersoner.

9. Utdelning av ”Det händer i Furuby Socken”
Styrelsens medlemmar hjälps åt med utdelning och viktigt är att utdelningen sker under samma
tidsperiod. Anette Gunnarsson har medlemslista.

10.Uppföljning från årsmötet
10.1.
Aktivitetskommitté
Björn Nilsson sammanfattar årsmötet och besluten på Facebook (med fokus på
aktivitetskommittén samt bidragsfunktionen), Styrelsen kontaktar ordförande i respektive
byalag för att få med representanter till aktivitetskommittén.

10.2.

Utlämningsställe för paket

Styrelsen behöver undersöka var sockenborna vill få sina PostNord paket. En undersökning bör
utföras och det kan bla göras i samband med utskick av Det händer i Furuby men även via
sociala medier. Björn Nilsson kontaktar Birgitta Estberg om möjligheten att få med en text på
inbetalningsblanketten till boken och Angelika Dahlberg ordnar med utskick på Facebook.

10.3.

Asfaltsverk och bergtäkt

Styrelsen skulle motivera vår överklagande till Miljdomstolen, vilket också gjordes, men
motiveringen godkändes tyvärr inte.

10.4.

HLR-skyltar

Se punkt 4.

10.5.

Belysning stora lekplatsen

Anna Bengtsson tar fram en skrivelse som via styrelsen behandlar denna förfrågan.

11.Valborgsplanering
Samma upplägg som tidigare år. Planering enligt följande:
Vem
Danne
Sven via Tobias
Alla kollar
Maria
Tobias
Tobias

Vad
Inköp för fyrverkerier
Inköp av 12st facklor
Vem kan hålla vårtal
Kolla om kören kan sjunga
Fråga Danne om marknadsstånden
Anmäla Valborgsfirande till SMP (måste göras i mars)
Inköp 2xbullens korv, kaffe/te, 2 backar läsk, saft,
chokladhjulsvinster, lotterivinster (1 vuxen och 1 barn),
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Björn
Tobias
Johan N via Tobias
Tobias
Alla kollar
Alla kollar
Alla kollar
Alla kollar
Rickard
Alla

lotteriringar? och bollkastningsvinster. Köpa extra?
Framtagning affischer och uppsättning på anslagstavlor
Eldansvarig
Förbereda vattenpost (bajonettfattning) och brandslangar
Anmäla eldning samt hålla koll på eventuellt eldningsförbud
Ansvariga korvförsäljning
Ansvariga lotterier
Ansvariga chokladhjul
Ansvariga bollkastning
Klippa gräsmatta
Träffas att rigga tält och ev grilla dagen innan (från kl 1800)
samt nedrivning dagen efter

12.Inga övriga frågor
13.Nästa möte
Tobias kallar till möte i Juni.
Björn frågar Kårestad Byalag om dom vill och kan organisera midsommarfirande i år.

14.Genomgång av protokoll
Vi sammanfattar mötets nya actionpunkter enligt följande:
1. Tobias kallar till inventeringsdag i april 2017.
2. Christer inväntar skyltar från Angela.
3. Rickard ringer och kollar med trafikverket angående städning av byvägen.
4. Björn kollar med Ron om möjligheten att ta det på Furubydagen.
5. Anette betalar ut till BFS tom sista april.
6. Tobias meddelar utfallet till BFS.
7. Tobias meddelar projektets ordförande detta.
8. Tobias undersöker kontaktpersoner
9. Björn lägger ut resultatet om på Facebook
10. Styrelsen kontaktar ordförande i respektive byalag.
11. Björn kontaktar Birgitta om utskick
12. Angelika ordnar med utskick på Facebook
13. Alla planerar inför valborg enligt lista
14. Björn frågar Kårestad Byalag om midsommarfirande.

15.Ordförande förklarar mötet avslutat.

Furuby 2017-04-11

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

…………………………………..
Rickard Olbrant
Protokolljusterare
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Bilaga 1

