Protokoll Furuby Sockenlag Årsmöte 2018
2018-10-14 FIF Klubbstuga
1. Mötets öppnande och behöriga utlysta
Tobias Gredemark öppnade mötet och årsmötet fann mötet behörigt utlyst. 14 personer är
närvarande.
2. Fastställande och godkännande av dagordning
Dagordningen (bilaga 1) godkändes med tillägg av: Samarbete mellan Sockenlaget och
Furuby IF (11.1), Information från Redaktionen (11.2), Belysning av elljusspåret (11.3) samt
Blomutdelning (11.4)
3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingar
Årsmötet valde följande personer till dessa poster:

Ordförande
Sekreterare
Justerare

Tobias Gredemark
Björn Nilsson
Maria Carlsson och Lena Billberg Hansson

4. Års- och revisionsberättelser
Tobias Gredemark läser upp årsberättelsen för 2017 (bilaga 2). Anette Gunnarsson börjar
med revisionsberättelse för 2017 (bilaga 3) där revisorerna föreslår ansvarsfrihet. Därefter
presenteras ekonomisk sammanställning av 2017 (bilaga 4) där resultatet redovisades till
+12,350kr. Slutligen presenterar budget 2018 (bilaga 5), där resultatet landar på -13,623kr
(dock med planerad intäkt av medlemsavgift men utan byapengsbidrag).
Mötet godkänner samtliga års och revisionsberättelser.
Årsmötet beslutar att nya styrelsen få revidera budget 2018.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
6. Motioner och prepositioner
Två propositioner finns till handa enligt dagordning.
6.1 Proposition från Sockenlaget: Avveckla förening
Årsmötet beslutar att INTE avveckla föreningen.
6.2 Proposition från Sockenlaget: Införa rollen suppleant i styrelsen
Årsmötet beslutar att införa rollen suppleant till styrelsen.
Årsmötet föreslår att suppleanten(er) bör kallas till möte samtidigt som ordinarie.
7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2018
Tobias Gredemark läser upp verksamhetsplan 2018 (bilaga 6). Mötet diskuterade vilka av de
åtta punkterna i planen som är relevanta på återstående tid. Notera att verksamhetsbidraget
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redan utbetalats till fullo samt att punkt 6 utgår som dubblett av punkt 3. Följande punkter
tas bort ur årets plan, men ligger kvar i att-göra-listan:
Verksamhetsstöd (punkt 1), luftmätning (punkt 2), HLR-kurs (punkt 5), skrivelse tomtmark
(punkt 7) samt styrelseutbildning (punkt 2).
Årsmötet ville tillföra att arbete med revidering av stadgarna påbörjas.
Det som återstår är då frågan om paketutlämningsställe (punkt 3 och 6), skyltning
hjärtstartare (punkt 4) och revidering av stadgarna.
Årsmötet beslutade att införa denna reviderade verksamhetsplan 2018 (bilaga 7).
8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då den ska vara erlagd
Årsmötet föreslår en årsavgift på 0 kr för 2018 pga omständigheterna under året.
Anette Gunnarsson meddelar att några få personer redan har betalt, årsmötet föreslår att
dessa får beloppet tillgodo till 2019.
9. Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterar förslag på kandidater. Observera att då årsmötet hålls sent på
året så avser två år perioden 2018-2019 och ett år således 2018.

Ordförande (2 år)
Kassör (2 år)
Vice ordförande (1 år fyllnadsval)
Två revisorer (1 år)
En revisorssuppleant (1 år)
Tre personer i valberedningen (1 år)
Val av redaktion till "Det händer i Furuby" (1 år)

Gudrun Holmberg
Gisela Soprani
Anna Bengtsson
Göran Svensson & Marcus Sjölin
Anette Gunnarsson
Lotta Eriksson (sammankallande),
Tobias Gredemark samt en vakant
Birgitta och Christer Estberg och
Harald Leandersson

Följande byarepresentanter 2018: Alice Eriksson (Furuby), Angelika Dahlberg (Kårestad) samt
Klas Bronvall (Attsjö).
Årsmötet beslutar att valberedningens förslag på styrelseledamöter ska gälla.
10. Firmatecknare
Årsmötet beslutar att Gudrun Holmberg samt Gisela Soprani var och en för sig och i
föreningen agera firmatecknare.
11. Övriga frågor
11.1 Samarbete FIF sockenlaget
Då Furuby IF arrangerade valborg och midsommar i år så föreslår Britt-Marie Svensson
att Sockenlaget borde samarbeta med FIF kring dessa arrangemang. Då behöver man
även komma överens om det ekonomiska. FIF i sin tur kan behöva formellt beslut på hur
man ska göra i fortsättningen. Men man kan även tänka sig att arrangera fler festligheter,
tex knutsdansen.
Årsmötet beslutar att den nya styrelsen får samplanera festaktiviteter med Furuby IF.
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11.2 Redaktionen Det händer i Furuby
Redaktionen vill av naturliga skäl inte förväntas göra en utgåva av boken i år (2018).
Däremot kan nästa årgång bli 2019 men då bör material och merparten av jobbet bli klart
under första kvartalet 2019.
Redaktionen undrar om busstidtabellen används. Årsmötet menar att den fyller funktion
och gärna få vara kvar. Dessutom har redaktionen bekymmer med telefonlistan så den
tar mycket tid att få ihop och vill helst slopa denna. Kanske kan vi dela upp jobbet? På
grund av den nya GDPR-lagen som gäller from i år så måste man troligen få godkänt från
var och en för att personlig information ska få tryckas i ett häfte. Om det krävs det
medgivande för informationen så kan man i samband med utskick av medlemsavgift
2019 lösa det och på sås sätt även få in aktuella uppgifter till telefonlistan. Rörande GDPR
bör man även ta hänsyn till hantering av medlemsuppgifter, och det är redan identifierat
av styrelsen.
Redaktionen önskar gärna hjälp med reportage och uppslag. Ett förslag som uppkom på
mötet är att presentera lokala företag (utan annonstvång). Sammanfattningsvis så
uppskattar årsmötet verkligen boken som ges ut. Årsmötet föreslår även att man skulle
kunna ta fram en separat lista på lokala företag och föreningar.
11.3 Belysning elljusspåret
Maria Carlsson meddelar att Anna B förslag om belysning på elljusspåret. Vi vill få ut
tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen på visning på plats gärna med hjälp av
FIF/sockenlaget. Tom Malinen har tidigare dragit i frågan för FIF.
11.4 Utdelning av blomster
Anette delar ut blomster till Allan Karlsson och Daniel Friberg samt styrelsen Rickard
Olbrant, Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Klas Bronvall och Angelika Dahlberg.

12. Avslutning
Ordförande förklarar du mötet avslutat

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Björn Nilsson, Sekreterare
2018-

Tobias Gredemark, Ordförande
2018-

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Maria Carlsson, Justerare
2018-

Lena Billberg Hansson, Justerare
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Bilaga 1 - Dagordning
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Bilaga 2 - Årsberättelse 2017
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Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2017

Sid 6

Bilaga 4 – Ekonomisk sammanställning 2017
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Bilaga 5 - Budget 2018
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Bilaga 6 - Verksamhetsplan 2018
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Bilaga 7 - Reviderad verksamhetsplan 2018
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