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Protokoll av styrelsemöte  

Furuby Sockenlag 2017-09-14 

 
Tid och plats: 19.00 Lilla salen i Furuby Församlingshem 

Närvarande: Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Angelika Dahlberg, Anette Gunnarsson, 

Klas Bronvall, Rickard Olbrant 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 

2. Mötesdagordningen godkändes utan justeringar. 
 

3. Till justerare valdes Klas Bronvall. 
 

4. Uppföljning av gamla actionpunkter: 

1. Tobias kallar till inventeringsdag i april 2017 => ordförande nytt datum tex april 2018 [1] 

2. Christer inväntar skyltar från Angela => Björn kollar med Angela om HLR-skyltar [2] 

3. Rickard ringer och kollar med trafikverket angående städning av byvägen. => Rickard har 

pratat med NCC och enligt dem är det ok att vi städar byvägen från busshållplatsen och 

uppåt. 

4. Björn kollar med Ron om möjligheten att ta det på Furubydagen. => se 8.1 

5. Anette betalar ut till BFS tom sista april.  => klart 

6. Tobias meddelar utfallet till BFS => klart 

7. Tobias meddelar Kyrkerydsprojektet ordförande att vi inte bidrar med styrelseledamot => 

klart. 

8. Tobias undersöker kontaktpersoner för luftmätning => Tobias jobbar vidare med 

luftmätning [3] 

9. Björn lägger ut resultatet om bidrag och aktivitetskommitté på Facebook => klart 

10. Styrelsen kontaktar ordförande i respektive byalag för aktivitetskommitté => Tobias 

kontakta Karolina F & Dennis K & Irene A [4] 

11. Björn kontaktar Birgitta om utskick => klart 

12. Angelika ordnar med utskick på Facebook => klart 

13. Alla planerar inför valborg enligt lista => klart 

14. Björn frågar Kårestad Byalag om midsommarfirande => klart, ej intresserade 2017 

 

5. Information från byarna 
Kårestad: Mycket god uppslutning på Kårestads kräftskiva och snart blir det 80-talsfest. 

Tomter finns fortfarande till salu. Känns att det fortfarande populärt att bo på landet. 

Grannsamverkansträff 21/9. 

 

Attsjö: Ett nybygge på gång och en husförsäljning. Tyvärr blev kräftskivan inställd. Höstpub 20 

oktober i Attsjö skola. Antalet barn i byn är väldigt lågt så det är ett generationsskifte på gång.  

 

Klas rapporterar även från BFS där man fått beslut från Kalmar länsstyrelse. Det visade sig att 

alla 10 godkända vindkraftverken godkänts vilket blev en kalldusch! På kort tid tog man fram 

ett överklagande. BFS krävdes på bevis på 100 medlemmar och tre års förening. Men då BFS 

tagit över föreningen Livslust Lysteryd som grundades 2011 så klarar man det kravet. Dessutom 

har det spelats in ett Tv-framträdande. Tyvärr kom det viktiga kom inte med och det blev inget 

bra inslag. Det visade sig även i beslutet från Kalmar att länsstyrelsen inte hade koll på EU-

projektet Lilla Attsjön. BFS nya överklagan tar upp detta. Nästa steg är svar från Mark & 
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Miljödomstolen (Växjö tingsrätt). Klas påpekar att Växjö länsstyrelse inte har haft synpunkter 

på beslutet från Kalmar länsstyrelse. Ett antal privata överklaganden har även gjorts. 

 

Furuby: En hel del hus har sålts och nytt folk kommit till byn. FIF ligger sist i serien men har 

för första gången på 20 år en ungdomsgrupp (rättare sagt två stycken grupper). Rickard 

meddelar att hastighetsmätaren har varit uppe ett tag men dels var den felvänd och sen har den 

funkat dåligt. Nu är dock lånetiden slut och skylten är bortplockad.  

 

Västorp & Fägerstad: ingen information 

 

6. Uppföljning valborg och midsommar 
Anette redovisar följande: 

6.1. Valborg 

Försäljning: 6,516kr; Inköp: 6,696kr; Resultat: -180kr.  

Lyckat arrangemang med mycket folk på valborg, ca 150–200 personer. 

 

6.2. Midsommar:  

Försäljning: 4,293kr; Inköp: 3,147kr; Resultat: +1,146kr 

Lyckat arrangemang och bra med folk, ca 100–150 personer. 

 

7. Enkät, paketutlämning 
Björn sammanfattar enkäten; Utfallet är tydligt av omröstningen som skedde via Facebook, 

sms/mail och telefonsamtal. Av 141 röster så har 85% valt Växjö/Preem och knappt 15% 

Hovmantorp och 0,5% (1 röst) Åryd. Dock ska nämnas att det inte alltid varit så att alla i ett 

hushåll har röstat. 

 

Beslut: Styrelsen ger Birgitta Estberg mandat att, som företrädare för sockenlaget, driva ärendet 

om paketutlämning till Preem i Växjö.  

 

Björn meddelar Birgitta mandatet och nödvändigt underlag [5]. 

 

8. Höstmöte 

 

8.1. HLR-kurs 
Kursledare finns men vi har idag ingen tidpunkt. Genom att även omfatta HLR för barn kan vi 

kanske locka fler besökare. Förslaget är att genomföra HLR-kurs på höstmötet. 

 

8.2. Valberedning 
Tobias menar att det är viktigt att få in yngre medlemmar, ett sätt att lyckas med det är att ta 

fram en valberedning som bla består av yngre personer med nya kontakter. I Furuby har vi 

även fått in en del nyinflyttade som kan bli engagerade i Sockenlaget. 

 

Valberedningen har plats för tre personer, även om vi länge bara haft två. Idag saknar vi en vice 

ordförande, på årsmötet 2018 behöver vi:  

• vice ordförande fyllnadsval (1 år)  

• omval ordförande och kassör (2 år vardera) 

• Samt två revisorer och en revisorssuppleant (1 år vardera) 

• Dessutom valberedning samt redaktion till DHiFS (1 år vardera) 

 

Syftet med valberedningen är ju att ge förslag på personer som kan ta roller i styrelsen 

(inklusive revisorer). Höstmötet är ett medlemsmöte och då kan vi utse valberedning. 

 





 sid 4 av 4 

Bilaga 1 – Dagordning 

  


