Höstmöte
Furuby Sockenlag 2020-10-18
Tid och plats: kl 15.00 Kårestugan. 11 Personer närvarande.

1. Ordförande förklarar mötet öppnat och vi hälsar Kjell-Erik
Sagerbrant från Kalvsvik välkommen. Kjell-Erik ska efter mötet
presentera hur Kalvsviks Bygdegårdsförening drivs.
2. Till ordförande valdes Gudrun Holmberg, till sekreterare valdes
Björn Nilsson och som justerare valdes Lena Billberg Hansson.
3. Val av ledamot till valberedningen.
Alexander Modell föreslogs och valdes av höstmötet. Valberedningen är numera komplett med tre
personer. Välkommen Alexander!

4. Rapporter från byarna
Västorp: Ingen information eller person närvarande
Attsjö: Ingen information eller person närvarande
Furuby: Gudrun H hälsar från Åke Nordström som rapporterar att det inte blir någon byastämma i år
på grund av epedemin.de kvarstår som byarepresentarnter. Gudrun H sammanfattar även att
gärdsgården är byggd men att invigningen kvarstår.
Fägerstad: Ingen information eller person närvarande
Kårestad: Karolina Fransson rapporterar att inget åldermannagille blir av i år på gå grund av
pandemin. Fiber är finns nu (sen i somras) indraget i Kårestad.

5. Kyrkerydsplatsen och eventarena
Eftersom tomten och fastigheten Kyrkeryd är såld så har man identifierat platsen för majbrasan, och
några meter av skogen båda sidor spåret bort mot pulkabacken, som lämplig för ny eventarena. FIF
har, tillsammans med Sockenlaget, ansökt om bidrag för utbyggnad av klubbstugan samt att skapa en
ny eventarena. Denna ska ha plats för valborgsfirande, midsommardans och olika aktivitetsstationer.
Kommunen är positiv men det som återstår är att utse en en huvudman för själva
nyttjanderättsavtalet. Det kan inte vara både Furuby IF och Sockenlaget.
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Sockenlaget tar upp frågan och driver den vidare på nästa styrelsemöte så att Britt Marie S kan svara
kommunen i frågan..

6. Övriga frågor
6.1. Försäljningen av Kyrkeryd
Britt Marie Svensson tycker att Sockenlagets styrelse bör ta fram en skrivelse till
Hembygdsföreningen Hovmantorp/Furuby med en förfrågan om att kunna ta del av
försäljningsintäkten, detta för att delvis bekosta en ny eventarena.
Gudrun H svarar att hon varit i kontakt med Christer Estberg som hänvisar till projektet med
leden och att det är en del investering.
Mötet beslutar att Britt Marie Svensson och Lena Billberg Hansson tar fram ett förslag på
skrivelse till styrelsen som i sin tur skickar det till Hembygdsföreningen.

6.2. Skolans utrymme
Gudrun H har pratat med Gunilla Gustafsson (områdeschef för skolan) eftersom hon arbetar nu
med att se över lokaler, bla för Furuby skola. Gudrun H upplyste om tidigare behov av utbyggnad
av gymnastiksalen då detta inte var känt för områdeschefen.
Styrelsen gör ett nytt försök att få tag på de ritningar som Kent Kristensson tog fram för en tid
sedan.
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Bilaga 1 - Kallelse
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