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Protokoll av styrelsemo te  
Furuby Sockenlag 2018-11-15 

Tid och plats: 18.30 Furuby Församlingshem 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Gisela Soprani, Birgitta Estberg, Klas Bronvall, Rickard Olbrant, Björn 

Nilsson 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkändes med två övriga frågor 

(14.1 och 14.2) 

3. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och justerare valdes Gisela 

Soprani 

4. Uppföljning gamla actionpunkter  

4.1.  Från styrelsemöte 2018-09-16 
1. Ordförande ska boka inventeringsdag i Kyrkeryd (under våren 2019) => nästa styrelsemöte 

2. Tobias Gredemark hör med Britt-Marie om hon kan samordna skrivelse om luftmätning runt 

asfaltverket => detta tas upp i svar till samrådsunderlaget 2018-11-25, se kap 8 

3. Nya styrelsemedlemmar har möjligheten att via Landsbygdsutvecklaren erbjudas utbildning, 

detta får styrelsen ordna vid behov.  

4. Björn Nilsson kollar med Birgitta hur vi kommer vidare med skrivelse om önskemål av byte 

av postutlämning => frågan tas upp i kap 10 

5. Björn Nilsson kollar med Gudrun hur vi tar fram en skrivelse till kommunen om efterfrågad 

tomtmark => ej klart 

6. Björn Nilsson kollar med Gudrun angående här-gäller-högerregeln-skylt => Se punkt 8 nedan 

7. Björn Nilsson ordnar fram två HLR skyltar (max 2500kr) => Se punkt 8 nedan, tre skyltar 

samma budget. 

8. Anna Bengtsson kollar hur vi kan sätta upp HLR-skylt dels vid sjön och dels vid korsningen 

byvägen/idrottsvägen => Anna Bengtsson har varit i kontakt med trafikenheten på Växjö 

kommun men fått indikationer på att det kan bli svårt att använda existerande stolpar. 

Styrelsen föreslår istället att vi sätter upp skyltar på anslagstavlorna samt på byggnaden 

vid sjön. 

9. Anna Bengtsson får bjuda in kommunen för en visning av elljusspåret och behovet av 

belysning => Anna ej närvarande på mötet, följs upp senare. 

10.  Björn Nilsson gör ett utkast till GDPR-policy => Följs upp på nästa styrelsemöte 
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4.2.  Från årsmötet 2018-10-14 
Kap 4: Årsmötet beslutar att nya styrelsen får revidera budget 2018 => Tas upp på nästa 

styrelsemöte. 

Kap 6,2: Årsmötet beslutar att införa rollen suppleant till styrelsen => se kap 11 

Kap 11.1; Årsmötet beslutar att den nya styrelsen får samplanera festaktiviteter med Furuby IF 

=> Tas upp på nästa styrelsemöte. 

5. Information från byarna 
Attsjö: Baywa.re har fått avslag på 150m master, men har kvar tillstånd på 210m. Konsekvensplan till 

kommunen och Byliv kommer fortsätta arbeta. 

Kårestad: Åldermannagille i slutet av november. Sparsamt med fester – svårt att få till festkommitté. 

Inga tomter på gång. Fibern ska komma men det har dragit ut på tiden. 

Furuby: FIF kom tyvärr sist i sin serie man har firat klubbens 85-årsjubileum. Ett nytt hus byggs nu, 

åtminstone ett hus till salu. 

Västorp: Ingemar Svensson var kallad till mötet men har pratat med ordförande och rapporterar att 

man haft olika fester och aktiviteter men numera är det svårt att locka bybor. Västorp har tidigare 

varit aktiva representanter i sockenlaget men prioriterar numera i åldermannagillet. 

Fägerstad: ingen representant, men styrelsen har noterat att det byggs ett nytt hus. 

6. Budget nuläge 
Överlämning ännu inte genomförd i samband med styrelsemöte. 

7. Det händer i Furuby 
Birgitta Estberg berättar att hon har rätt fria händer i framtagningen i framställning. Men att delen 

med telefonlistan tar mycket tid att hantera. Christer Estberg hjälper till med bla foto. Harald 

Leandersson agerar främst korrekturläsare. Kostnad för framtagning är ca 12tkr, annonsintäkter är på 

ca 3tkr. Målsättningen är att boken ska kunna delas ut i april.  

Styrelsen beslutar att nästa årsbok ska gå ut till hela socknen med lämplig skrivelse för 
omtag av medlemsregister samt information om sockenlaget. 

8. Asfaltsverket skrivelse 
Senast 28 november ska skriftliga synpunkter var Asfaltsbolaget tillhanda. Birgitta Estberg menar att 

bullernivåerna kanske är över gränsen, vilket även kan förstärkas om man avverkar runt täkten. I 

Furuby är det flera som är oroliga för den otrevliga lukten.  

Björn Nilsson, Klas Bronvall, Gudrun Holmberg och Britt-Marie Svensson tar fram en 
yttrande på samrådsunderlag kring existerande och inkomna synpunkter 
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9. Lilla lekplatsen, Furuby 
Växjö kommun har satt upp ett anslag på lilla lekplatsen att anordningen ska monteras ner, och att vi 

är välkomna med förslag under utredningen på vintern. Ett par förslag har redan kommit in via 

Facebook och till ordförande. Noterbart är att på kommunen så kallas stora lekplatsen för 

Kyrkoparken. 

Gisela Soprani tar fram en lista med idéer och förslag preliminärt färdigt innan jul. 

10. Paketutlämning, posten 
Vi har haft ett undersökning 2017 och då var det en överväldigad majoritet (84%) som röstade för 

byte till Preem i Växjö. Birgitta Estberg och Gudrun Holmberg kan höra med folk i branschen hur vi 

kommer vidare. Vi har ett uppdrag att skicka in ett önskemål om att byta till Preem. 

11.  Revidering av stadgar 
Förslaget på årsmötet 2018 var att en suppleant-roll ska adderas till i styrelsen. Denna ska alltid vara 

kallad men har ingen rösträtt såvida ordinarie styrelsemedlem är på plats. Styrelsen läser igenom 

stadgarna till nästa möte och kommer med förslag. Viktigt är att till nästa årsmöte så ska vi 

presentera eventuella ändringar. 

12. Växjö kommun ansökan 
Vi kan göra ett försök med ansökningar (kaffepeng och utvecklingspeng) avseende 2018. Gisela tar 

hjälp av före detta kassör snarast. 

13. Tidplan 2018-2019 
Årsmöte planeras 2019-02-10 kl 15.00 preliminärt i församlingshemmet. Gudrun bokar lokal. Förslag: 

vad händer på skolan nu för tiden? Kan skolbarnen göra något? Vidingehem om nya hyreshus? Ny 

ordförande på Vidingehem kanske? 

Efter årsmöte kan vi boka in ett gemensamt föreningsmöte. 

En idé är också att ordna en företagsträff, sockenlaget kan samordna med lokal och fika 

Höstmöte 2019-10-20 kanske vidareutveckling badplatsen. 

Första styrelsemöte tisdagen 2019-01-15 kl 18:30. Gudrun bokar lokal. Fikansvarig: Gisela  

Vi planerar även att delta på Furuby-dagen, Gudrun kollar med FIF. 
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14. Övriga frågor 

14.1. Swish 
Bör Sockenlag skaffa sig swish-nummer? Gisela undersöker kostnader samt hur man ansluter sig.  

14.2. Badplatsen 
Furuby IF jobbar med att utveckla badplatsen, bla med vedeldad bastu och bättre omklädningsrum 

och toalett. Kanske med sponsring. Styrelsen tycker det låter lovande. 

15. Sammanfattning av actions 
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd 

2. Björn N kollar med Gudrun hur vi tar fram en skrivelse till kommunen om efterfrågad 

tomtmark 

3. Björn N beställer tre informationsskyltar till hjärtstartaren som ska sättas upp vid sjön samt 

på anslagstavlor 

4. Anna B bjuder in till visning av elljusspåret 

5. Björn N jobbar vidare med GDPR-policy 

6. Styrelsen får fundera på hur vi samplanerar festaktiviteter 

7. Omtag medlemsregister och information till nästa årsbok 

8. Björn N, Klas B, Gudrun H och Britt-Marie S tar fram en yttrande på samrådsunderlag kring 

existerande och inkomna synpunkt 

9. Gisela S tar fram en lista med idéer och förslag för lilla lekplatsen 

10. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare 

11. Styrelsen läser igenom stadgarna till nästa möte och kommer med förslag 

12. Gisela S tar hjälp av före detta kassör snarast. 

13. Gudrun H bokar årsmöteslokal 

14. Gisela S kollar vad det kan kosta med swish 

15. Gudrun H bokar lokal för nästa styrelsemöte  

16. Gudrun H kollar med FIF angående deltagande på Furuby-dagen 
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Björn Nilsson GIsela Soprani Gudrun Holmberg 

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande 
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Bilaga 1 - Kallelse 

 


