Sockenlagets styrelsemöte 2020-03-17
Tid och plats: 19.00 Furuby IF klubbstuga
Närvarande: Gudrun Holmberg, Anna Bengtsson, Set Sigvardsson, Åke Nordström,
Britt-Marie Svensson, Lena Billberg

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Anna Bengtsson och som justerare
valdes Åke Nordström.
3. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns med
komplettering av punkten Landsbygdsplan 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.
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.
Anna B kollar med kommunen om boden kan stå på deras mark.
8. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick
=>kvarstår
9. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir
10. Anna tar kontakt med Furuby IF om avtal med Kyrkeryd
11. Alla boka datum för höstmöte samt tema

5. Rapporter från byarna:
Attsjö: ingen närvarande
Kårestad: ingen närvarande
Furuby: Åke berättar att de se över belysningen över anslagstavlorna. De tackade av Jan
och Kerstin Thörn.
Västorp: Set Sigvardsson berättar att de i höstas hade byastämma. Att det nu bara är två
gårdar kvar som har djur.
Fägerstad: ingen närvarande
Övrigt: Ang: eluttag på belysningsstolpen på Stora Lekplatsen. Svar: det krävs ett eget
abonnemang och ledning utifrån gatan innebär en större kostnad som inte är rimlig.

6. Budget
Kassör ej närvarande så punkten stryks.

7. Kyrkeryd huset
Huset är inte sålt. Möjlighet finns att skapa ett arrendeavtal förslagsvis med två år i taget för
att vinna tid för ett ev köp i framtiden. Britt Marie kollar med Lena Knutsson angående
juridiken kring ett sådant avtal. En förening måste äga ansvaret. Möjligen har Sockenlaget
lättare för att få bidrag men att vi delegerar ansvaret till FIF. Gudrun har berättat för
Hembygdsföreningen att vi är intresserade av ett arrendeavtal. Anna tar kontakt med Furuby
IF med fortsatt frågor om ett avtal.

8. Det händer i Furuby socken, skriften
Vi har lämnat in en skrivelse om Furuby Sockenlaget. Åke kommer att lämna in från Furuby
byalag. Tips om att skriva med alla företag i Furuby Socken i Det händer med kontaktperson
och telefonnummer i boken.

9. Stora lekplatsen, invigning.
Snart är ombyggnaden på lekplatsen klar med nya gungor, lekredskap mm.
Platsen är klar i slutet på april och planera en invigning tillsammans med skolan.
Beslöt att : - Gudrun kontaktar skolan om när invigningen blir.

10. Gärdsgårds staket
Kostar 500kr/lm blir ca 23 000 kr totalt, pris från Kjell Gustavsson, Åreda . En skrivelse om
skötselavtal med kommunen bör upprättas. Där det står att vi har byggt det med egna medel
och att kommunen gräs röjer runt i kring. Ordnar med ett arbetslag och söka bidrag för en
gemensam aktivitet i bygden.
Beslöt att: -Gudrun tar kontakt med Trafikverket miljö för nytt tillstånd av ny typ av staket .
- Vi söker ett aktivitetsbidrag förslagsvis ifrån SV (Studieförbundet Vuxenskolan)
-Ta upp frågan igen för ett ekonomiskt beslut på nästa styrelsemöte.

11. Landsbygdsplan
Landsbygdsträffen ställdes in som skulle varit den 17 mars. Så efter genomgång av material
lämnar vi in synpunkter på det materialet.

12. Höstmöte i Kårestugan
Tips till aktivitet till höstmötet. Ett företagsbord. Trädgårdsutbyte av plantor. Mikas i
Hovmantorp visar/lär ut något.
Beslöt att :- boka datum vid nästa styrelsemöte och ämne till höstmöte

13. Karta över Furuby Socken, utdelning av flygblad
Anna hade tagit fram kartor och vi gick igenom vilka hus som var permanentboende.
Detta för att få tillräckligt underlag till att dela ut F-by Sockenlags inf/flygblad.

14. Tidplan för 2020
●

Bjuda in Kalvsviks bygdegård. Punkten stryks då vi var för få på mötet.

15. Tid och plats för kommande möte
Ordf. Gudrun återkommer med nytt datum till nytt styrelsemöte.

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor

17. Avslutning

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.
Birgitta E ta tag i nästa skrivelse, årgång 39
8.
Styrelsen går vidare med gärdesgårdsförslaget. Vi söker ett aktivitetsbidrag
förslagsvis ifrån SV (Studieförbundet Vuxenskolan)
12.
Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av
utskick =>kvarstår
13.
Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir
14.
Anna tar kontakt med Furuby IF om avtal med Kyrkeryd
15.
Alla boka datum för höstmöte samt tema
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Anna BengtssonSekreterare

Åke Nordström
Protokolljusterare

Gudrun Holmberg
Ordförande

Bilaga 1 - Kallelse
Dagordning till Furuby sockenlag styrelsemöte
Dag: 2020-03-16
Kl. 19,00 Plats: Furuby klubbstuga
1. Välkommen.
2. Val av mötesfunktioner.
– sekreterare
– justerare
3. Godkänna dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Rapporter. Från resp. byar
– Attsjö, Kårestad, Furuby, Västtorp, Fägerstad
– övrigt.
6. Budget.
7. Kyrkeryd huset
8. Det händer i Furuby socken, skiften.
8. Stora Lekplatsen, invigning.
9. Gärdsgårds staket.
10.Höstmöte i Kårestugan.
11. Karta över Furuby Socken,utdelning av flygblad
12.Tidsplan för 2020
- Bjuda in Kalvsviks ”byalag”
13.Tid och plats för kommande möte
14. Övriga frågor.
15. Avslutning.

Fikaansvarig: Nikitas

