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Protokoll av styrelsemo te  
Furuby Sockenlag 2019-10-02 

Tid och plats: 19.00 Hemma hos Gudrun 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Anna Bengtsson, Nikitas Kiriakidis 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes 

Gisela Soprani 

3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkännes (med rättning av punkt 

9 att det är den 4 nov) 

4. Föregående protokoll 
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => avvaktar ev försäljning av Kyrkeryd 

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

paketutlämningen => frågan kvarstår 

3. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta 

4. Styrelsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen => styrelsen söker 

personer med mål att få fram en kandidat till höstmötet 

5. Styrelsemedlemmarna får gemensamt dela ut boken till nyinflyttade => pågår löpande 

6. Gudrun H undersöker när vi kan bjuda in representant från Leader Linné och planera 

företagsträffen 

7. Gudrun H mailar Björn Idlinge om bidragsansökan => kvarstår 

8. Gisela S ordnar med inbjudan till höstmötet => tas kap 8 

9. Höstmötesinbjudan delas ut av respektive byarepresentanter och styrelsemedlemmar => 

kap 8 

10. Gudrun H återkommer med tid för höstmötet => kap 8 

11. Anna B undersöker vilka möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd => kvarstår 

5. Rapporter från byarna 
Attsjö: ingen närvarande 

Kårestad: ingen närvarande 

Furuby: ingen närvarande 

Västorp: ingen närvarande 
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Fägerstad: ingen närvarande 

Övrigt: Björn meddelar att på skolans föräldramöte så kom frågan om gymnastiksalen upp. Björn 

kunder rapportera att Utbildningsnämnden svarat på sockenlagets skrivelse och att beskedet var att 

det inte var prioriterat. Vem som helst kan dock lämna ett medborgarförslag i frågan, då kommer 

ärendet tas upp igen. 

Om inga representanter från byarna är närvarande, så vore det önskvärt att delge det till ordförande 

inför kommande styrelsemöten.  

6. Budget 
På kontot 97,177 kr. Inga nya medlemsavgifter sedan förra mötet. 3 av 4 fakturor skickade. Noterbart 

är att Sockenlaget inte skyldiga att redovisa moms. Björn och Gisela kollar upp medlemsregistret [8]. 

De mindre (tomma) kassaskrinen för aktiviteterna har lagts i klubbstugan. 

7. Svar på skrivelserna 
Sockenlaget har fått ytterligare svar på följande skrivelser: 

7.1.  Stora lekplatsen (Kyrkparken) 
Tekniska förvaltningen kommer jobba med stora lekplatsen under hösten/vintern 2019. 

Kultur/fritid kommer kompensera avvecklingen av Lilla lekplatsen med att utveckla området runt 

pulkabacken. Vi har fått svar från Maria Elmdahl Arvidsson på Tekniska Förvaltningen om 

staketet och där får vi fortsätta med en dialog. 

Noterbart är vi brukar spola isbanan själva vilket faktiskt underlättar för kommunen. 

8. Höstmöte 20/10 Attsjö 
Gudrun har planerat ihop lite praktiska aktiviteter med Bertil Marklund under dagen, bla rundtur och 

lunch. Mötet börjar 14:30 och Bertil börjar ca 15:00. Finns projektor i Attsjö skola [12]? 

Gisela har preppat ett utskick som diskuterades på mötet. Gisela ordnar även med utskrifter (250ex) 

under v40 [11]. Styrelsen och byalagsrepresentanter får dela ut till samtliga i socknen [6]. Björn 

lägger ut inbjudan på Hemsida/Facebook [10]. 

Styrelsemedlemmarna förbereder fika till höstmötet [9] enligt: Gudrun fixar kringlor och smör, Gisela 

ordnar med tex Morotskaka och Smoothies Anna tar med morotssticks och dip, Nikitas fixar 

kaffe/te/mjölk. 

Styrelsen letar vidare efter valberedningskandidater. På höstmötet tar vi även upp idén om att bygga 

gärdesgård vid Kyrkoparken. 

9. Företagsträffen 4 nov i FIF klubbstuga kl 18:00 
Gisela skriver ut inbjudan [11], senast v40. Dessa delas ut samtidigt som höstmötesinbjudan [6]. 

Ordna med projektor till träffen. Björn lägger ut inbjudan på Hemsida/Facebook [10]. 



10. Tidplan för ZOZA
Årsmöte 2020 bokas preliminärt till söndagen den 9 februari i församtingshemmet.

Ett eventuellt gärdesgårdsbygge tillvåren kräver material, kunniga ledare och ett antal medhjälpare.

Föreningsträff och Höstmöte, samt bevakning av Kyrkeryd, skrivelser och ev medborgarförslag
angående gymnastiksalen är andra aktiviteter vi ska göra.

L!. Tid och plats för kommande möte
Nästa styrelsemöte planeras till 16 janua ri 2O2O prel. kl 19 lilla rummet i församtingshemmet.

L2. Öwiga frågor
lnga övriga frågor.

13. Sammanfathring av actions
L. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => awaktar ev försäljning av Kyrkeryd
2. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med

paketutlämningen => frågan kvarstår
3. §tyrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta
4. §tyrelsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen => styrelsen söker

personer med mål att få fram en kandidat till höstmötet
5. Gudrun H mailar Björn rdlinge om bidragsansökan => kvarstår
6. Höstmötesinbjudan och företagsinbjudan delas ut av respektive hyarepresentanter och

styrelsemedlemmar

7. Anna B undersöker vilka möjtigheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd => kvarstår
8. Biörn N och Gisela s kollar upp medlemsregistret
9. Styrelsemedlemmar förbereder fika till höstmötet
10. Björn N lägger ut inbjudan på Hemsida/Facebook
11. Gisela s skriver ut 250ex av inbjudan till höstmöte och företagarträff
12. Biörn N kontrollerar om det finns projektor i Attsjö skola.
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Björn Nilsson

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse 

 

 


