Protokoll av styrelsemöte
Furuby Sockenlag 2020-11-23
Tid och plats: 19.00 Online-möte
Närvarande: Gudrun Holmberg, Anna Bengtsson, Gisela Soprani, Björn Nilsson, Kicki Hamilton,
Camilla Andersson

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
Mötet är det första online-mötet som genomförs av styrelsen.

2. Mötesdagordningen (bilaga 1) godkänns (med komplettering av
kap 14 Nästa möte).

3. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Camilla Andersson.

4. Föregående protokoll
1. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta
2. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => ej klart
3. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is
tillsvidare
4. Styrelsen ta fram förslag på valberedningsledamot = klart
5. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med Hembygdsföreningen =>
pågår
6. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
7. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån som kan hjälpa till för jubileumsnummer => kvarstår
8. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår
9. Anna B kollar med SSAM om insamlat skräp => klart
10. Björn N registrerar/beställer för Håll-Sverige-Runt-kampanj samt lägger ut på FB/hemsida  =>
klart
11. Gisela S ordnar inbjudan till höstmöte => klart
12. Björn N kollar upp priser på toner för kopiering => kvarstår
13. Gudrun H skickar ut kallelse till nästa styrelsemöte => klart
14. Nikitas K drar i försäljning av gräsklipparen => se övrig punkt 13.1
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5. Rapporter från byarna
Attsjö: Kicki Hamilton rapporterar att man projekterat fiber till Attsjö/Ramnåsa/Lysteryd. Nu pågår
intresseanmälan, minst 50 hushåll krävs och förhoppningsvis är processen klar om ett år.
Kårestad: Städdag har genomförts i Kårestugan
Furuby: Gärdsgårdsbygget är färdig och elljusspåret är åter upplyst.
Västorp: Ingen information
Fägerstad: ingen information

6. Budget
Gisela Soprani rapporterar att vi det inkommit några enstaka medlemsavgifter. På senare tid har
utlägg gjorts för gärdesgården och höstmötesfika. I dagsläget finns det 89tkr i kassan (94tkr i början
på året).

7. Kyrkerydsplatsen, skrivelse
Britt-Marie Svensson och Lena Billberg Hansson har skickat skrivelse till tekniska förvaltningen
rörande ny eventplats och det ska tas med i tekniska nämndens budgetförslag. Kan Furuby Sockenlag
stå för nyttjanderätten men att FIF till större delen arrangerar evenmang på området?
Styrelsen beslutar att Furuby Sockenlag står för nyttjanderätten för området.

8. Furuby IF, skrivelse
FIFs har tillsammans med Sockenlaget skrivit ihop en skrivelse till Kultur & fritid med bidragsansökan
för utökade aktiviteter kring klubbstugan.
Styrelsen beslutar att Furuby sockenlag har nyttjanderätt kring och i klubbstugan.

9. Gymanstiksalen
Från och med Januari 2021 så är Ann-Sofie Falk-Sandin rektor på Furuby skola. Styrelsen försöker få
till en träff med rektorn [9] för att diskutera gymnastiksalen, ta gärna med med ett kommunalråd
samtidigt.
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10.

Boka årsmötesdag

Årsmöte 2021 planeras till den 21 februari kl 1500 men aktuella corona-restriktioner får gälla.
Preliminärt bokas församlingshemmet och Sockenlaget bjuder på Semlor. Styrelsen får följa upp
frågan om årsmötet [10].

11.

Valberedning

Dagens valberedning består av Lena Billberg Hansson, Anders Johansson och Alexander Modell.
Poster som löper ut: vice ordförande, sekreterare, ledamot, suppleant. Övriga poster som väljs varje
år: två revisorer, en revisorssuppleant, tre personer i valberedningen, redaktion.
Gudrun informerar valberedningen om kommande val [11]

12.

Tidplan 2020/2021

Det händer i Furuby
Invigning av lekplatsen
Jubilieumsutgåva 2022
Hur ser redaktionen på formatet av boken och årliga utskick? Kan man få med något i boken för de
yngre?

13.

Övriga frågor

13.1. Gräsklippare
Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit. [12]

13.2. Trafikverket, skrivelse
Gudrun informerar styrelsen om Tom Malinens skrivelse till Trafikverket och Tekniska nämnden
gällande Vägkorsningen rv25/846/852. Förslag avser att bygga om korsningen till en rondell.

13.3. Upprustning av stig
Björn N undrar om det finns intresse att rusta upp stigen mellan badplatsen och Hundvik och
göra den mer tillgänglig än vad den är idag.
Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen [13].
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14.

Tid och plats för kommande möte

Nästa möte 25 januari kl 1800

15.

Sammanfattning av actions

1. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta
2. Anna B kan ta fram kartor för alla byarna i socknen, främst för utdelning av utskick => ej klart
3. Gudrun kontaktar skolan om när invigningen av Kyrkparken blir => invigningen ligger på is
tillsvidare
4. Gudrun H och Britt-Marie S följer upp försäljningsärendet med Hembygdsföreningen =>
pågår
5. Gudrun H, Britt-Marie S och Lena B diskuterar med FIF om eventplatsen => pågår
6. Gudrun H föreslår att få in någon utifrån som kan hjälpa till för jubileumsnummer => kvarstår
7. Björn N lägger ut förfrågan om hjälp på sociala medier för jubileumsnummer => kvarstår
8. Björn N kollar upp priser på toner för kopiering => kvarstår
9. Styrelsen försöker få till en träff med rektorn
10. Styrelsen får följa upp frågan om årsmötet
11. Gudrun H informerar valberedningen om kommande val
12. Gisela S kollar upp om gräsklipparbetalning inkommit
13. Björn N kontaktar Skogssällskapet om hundviksstigen
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……………
Gudrun Holmberg

Sekreterare
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Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse

----
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