Sockenlagets styrelsemöte 2020-01-16
Tid och plats: 19.00 Furuby IF klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Anna Bengtsson, Birgitta Estberg

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare
valdes Anna Bengtsson.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns med komplettering
av punkter översiktsplan och byapeng samt justering av
numreringen.
4. Föregående protokoll
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => se punkt 9
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. Gudrun H mailar Björn Idlinge om bidragsansökan (aktiviteter) => kvarstår
6. Höstmötesinbjudan delas ut av respektive byarepresentanter och styrelsemedlemmar
=>kap 8
7. Anna B undersöker vilka möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd =>
Björn Idlinge har tipsat Anna om möjligheten att privatpersoner i byn skulle gå
samman i ett aktiebolag. Anna tänkte även vi kan inspireras av Kalvsvik framgångar.
8. Björn N och Gisela S kollar upp medlemsregistret => kvarstår
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. Björn N kontrollerar om det finns projektor i Attsjö skola.

5. Rapporter från byarna:
Attsjö: ingen närvarande
Kårestad: Birgitta E rapporterar att det grävs fiber för fullt, dock är det mycket berg och det
är inte klart på ett bra tag.
Furuby: Bygget på Stora lekplatsen är på gång, lilla grusbanan är preparerad och utjämnad.
Nya skyltar uppsatta på elljusspåret.
Västorp: ingen närvarande

Fägerstad: ingen närvarande
Övrigt: Birgitta E sammanfattade SPF’s resa (som sponsrades av Furuby Sockenlag) och
redovisade kostnader.

6. Budget
Gisela S är inte närvarande men fått uppdrag i kontakta revisorerna inför årsmötet.

7. Det händer i Furuby socken, skriften
Birgitta E undrar om vi har några uppslag, en idé är ju att ta till vara på gamla historier och
berättelser från socknen. Andra punkter att ta upp är översiktsplanen och våra åsikter, samt
informera om vad Sockenlaget har gjort och kan göra.
Styrelsen skriver ihop en text om sockenlaget [7]
Birgitta E ta tag i nästa skrivelse, årgång 39 [8]

8. Svar på skrivelserna
8.1 Skrivelser kring Kyrkeryd
Ordförande har mottagit brev från Hembygdsföreningen som kräver svar på ett antal frågor.
Gudrun H svarar på hembygdsföreningens brev [9].

9. Inventering av Friggeboden
Hembygdsföreningen vill att vi flyttar ut våra saker senast en veckan innan eventuellt
övertagande. Gudrun har redan flyttat Sockenlagets saker från Kyrkeryd till FIF klubbstuga.
Det finns några olika alternativ till var sakerna i friggeboden kan flyttas och det undersöks
vidare. Skulle friggeboden skänkas till Sockenlaget så är det smart att placera den i
närheten där valborgs/midsommaraktiviteterna ska hållas. En placeringsmöjlighet är på
Furuvallen.
Anna B kollar om vi eventuellt kan placera en friggebod på kommunens mark [10].

10. Årsmöte den 9 februari
Församlingshemmet är bokat kl 1500 den 9 februari.
Björn N förbereder stadgar 2020 som ska presenteras [11].
Anna B har en kandidat på Suppleant.
Gudrun H bjuder in Gudrun Pettersson för att tala om Sockenlagets bildande [12].
Styrelsen har följande actions till årsmötet [13]:
Gudrun H sammanfattar verksamhetsberättelse 2019 samt verksamhetsbeskrivning 2020.
Björn N och Anna B tar fram utskick/inbetalningsblankett under vecka 3.

Gisela S förbereder revisorerna med underlag, samt ekonomisk berättelse och budget.
Gudrun H köper in semlor: ca 30st, plus några GF/LF.
Anna B köper in kaffe/te och mjölk.
Gudrun H köper in blommor till styrelse, gästtalare och redaktionen.
Björn N kontaktar Svensk Direktreklam för utdelning senast 26 januari.
Björn N sätta upp affischer och lägger ut på facebook/hemsida.
Gudrun har kontaktat Tobias Gredemark i valberedningen om vilka roller som ska tillsättas
2020: ordförande (2 år), kassör (2 år), en suppleant (1 år), två revisorer (1 år), en
revisorssuppleant (1 år), tre personer till valberedningen (1 år), val redaktion till Det händer i
“Furuby”.

11. Översiktsplan
Sockenlaget sammanställer åsikterna efter genomgången av översiktsplanen. Detta
samrådssvar skickades in till Växjö kommun 2020-01-16 via e-post samt brevledes dagen
efter.

12. Tidplan för 2020
Följande aktiviteter planeras:
- Bygge av gärdesgård (om det blir av)
- En invigning av Kyrkoparken (Stora lekplatsen) när den är färdig.
- Höstmöte, preliminärt Kårestad, tema får vi återkomma med.
- Ev byalagsträff med Kalvsvik.
- Boken “Det händer i Furuby” årgång 39
- Bevaka fortsatt utbyggnad av aktivitetsbana vid pulkabacken
- Bevakning av kommunala frågor.

12. Övriga frågor
12.1 Byapeng
Sockenlaget måste ansöka byapeng, digital ansökan efter 3 februari men innan 31 mars.
Gisela S ansöker om byapeng [14].

12.2 Staket vid Kyrkoparken
Ordförande har fått förslag från Kjell Gustavsson gärdesgård vid södra delen av
Kyrkoparken. Styrelsen föreslår att vi går vidare med gärdesgårdsförslaget [15]. Kommunen
sköter gräsklippning och tillåter att ett staket (36m) byggs men vi får finansiera själva.

12.3 Landsbyggdsträff
Landsbygdsutvecklaren Björn Idling bjuder den 17 mars kl 1800 in till landsbyggdsträff på
kommunhuset i Växjö. Styrelsen får skicka en/flera representanter till landsbygdsträffen
[16].

12.4 Kartor
Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick. [17]

13. Tid och plats för kommande möte
Nästa möte är årsmötet 9 februari, i samband med det så planeras nästa styrelsemöte.

14. Mötet avslutas

Actionpunkter
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. Gudrun H mailar Björn Idlinge om bidragsansökan (aktiviteter) => kvarstår
5. Anna B undersöker vilka möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd =>
Björn Idlinge har tipsat Anna om möjligheten att privatpersoner i byn skulle gå
samman i ett aktiebolag. Anna tänkte även vi kan inspireras av Kalvsvik framgångar.
6. Björn N och Gisela S kollar upp medlemsregistret => kvarstår
7. Styrelsen skriver ihop en text om sockenlaget
8. Birgitta E ta tag i nästa skrivelse, årgång 39
9. Gudrun svarar på hembygdsföreningens brev
10. Anna B kollar om vi eventuellt kan placera en friggebod på kommunens mark
11. Björn N förbereder stadgar 2020 som ska presenteras
12. Gudrun H bjuder in Gudrun Pettersson för att tala om Sockenlagets bildande
13. Styrelsen har följande actions till årsmötet
14. Gisela S ansöker om byapeng
15. Styrelsen går vidare med gärdesgårdsförslaget
16. Styrelsen får skicka en/flera representanter till landsbygdsträffen
17. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick
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Bilaga 1 - Kallelse

